
1. DDM Soběslav-Studená 41. TJ Sadská 1. AC Sparta Praha
2. DTJ Hradec Králové 2x 42. TJ Slavoj Praha 2. KST Slezan Opava
3. HB Ostrov 43. TJ Sokol Bor 3. KST Zlín
4. KST Apollo Ústí nad Labem 44. TJ Sokol Borová-Korouhev
5. KST Blansko 4x 45. TJ Sokol Česká Skalice
6. KST Dolní Němčí 46. TJ Sokol České Budějovice
7. KST Kalich Litoměřice 47. TJ Sokol Děhylov 1. AST Kamenický Šenov
8. KST Klatovy 48. TJ Sokol Hořovice 2. KST Hluk
9. KST Nový Jičín 49. TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 3. KST Sokol Znojmo-Orel Únanov
10. KST ZŠ Vyšší Brod 50. TJ Sokol Lanžhot 4. KST Vsetín
11. KT Praha 51. TJ Sokol Michle 5. Lokodepo Liberec
12. MH stolní tenis Ostrava 52. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 6. SK Přerov
13. MSK Břeclav 53. TJ Sokol Plzeň V 7. SKST Hodonín
14. SF SKK El Nino Praha 54. TJ Sokol Stěžery 8. SKUŘ Plzeň
15. SK - Svinov 55. TJ Sokol Stodůlky 9. STC Slaný
16. SK Dobré 56. TJ Sokol Studená I. 10. Stolní tenis Slávia
17. SK Pedagog České Budějovice 57. TJ Sokol Šarovy 11. SVS Hradec Králové
18. SK Slatina Brno 58. TJ Sokol Vodňany 12. TJ ABC Braník
19. SK Štětí 59. TJ Šanov 13. TJ Jiskra Holice
20. SKC Zruč nad Sázavou 60. TJ Tatran Hostinné 2x 14. TJ Odry
21. SKP Sever Ústí n.L. 61. TJ Tatran Sedlčany 15. TJ Ostrava KST
22. SKST Baník Most 62. TJ Tesla Pardubice 16. TJ Slovan Lochovice
23. SKST Děčín 63. TSM Kladno 17. TJ Sokol Lhenice
24. SKST Havířov 64. TTC Bělá pod Bezdězem 18. TJ Sokol PP Hradec Králové 2
25. SKST Cheb 65. TTC Bolatice 19. TJ Sokol Roztoky
26. SKST Chodov 66. TTC Brandýs nad Labem 2x 20. TJ Sokol Vsetín
27. SKST Liberec 67. TTC Elizza Praha 21. TT Moravský Krumlov
28. SKST Vlašim 68. TTC FRÝDLANT 22. TTC Frýdek-Místek
29. Slovan KST Bohnice 69. TTC Karlovarsko 2020 23. TTC MG Odra GAS Vratimov
30. T. J. Sokol Králův Dvůr 70. TTC Koral Tišnov 24. TTC Ostrava 2016
31. T.J. Sokol Chrudim 71. TTC Kovářov
32. TJ Agrotec Hustopeče 72. TTC Litoměřice 2x
33. TJ AŠ Mladá Boleslav 73. TTC MS Brno 3x
34. TJ AVIA Čakovice 74. TTC Ostrava-Poruba
35. TJ ČZ Strakonice Elektrostav 75. TTC Siko Orlová
36. TJ DDM Valašské Meziříčí 2x 76. TTC Ústí nad Orlicí
37. TJ Holásky 77. Union Plzeň 2x
38. TJ Jiskra Heřmanův Městec
39. TJ Lomnice
40. TJ Mikulčice

KLUBY OSLOVENÉ K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU
HODNOCENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2021 / 2022

HODNOCENÍ ZASLALY
ZASLALY PO TERMÍNU - NENÍ 
ZAPRACOVANÉ V HODNOCENÍ

HODNOCENÍ NEZASLALY



celkem odpovědělo neodpovědělo
více odpovědí z 
jednoho oddílu procent

104 80 24 10 76,92%

kladně neutrální záporně bez připomínek celkem
35 11 14 10 70

LŽ - 12 družstev 7
ELŽ - 12 družstev 1
ELŽ - nepravidelnost termínů 1
ELŽ - trojičky / špatně 1
dlouhé přejezdy 3
dlouhá utkání 1
rozhodčí kvalita 1
snížit počet účastníků v 1. a 2. LM 14
2.polovina - o nic se nehraje 3
větší časový rozestup mezi utkáními 1
play off. out 3
los 9 doma, 9 venku 2
začátky sobotních utkání mimo časy v Rozpisu 1
Pokuty za trenéry, rozhodčí, mládež 2
termíny 3
delegace 3LM 1
rozhodčí u stolu s platnou licencí 2L a výše 1
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ROZHODČÍ 6
delegovat 3L 2
hráči s licencí u stolu i ve výšších soutěžích 1
úznávat v ligových soutěžích licenci K 1
zrušit povinnost licence B - delegovat neutrální roz. 1
zrušit povinnost vlastních rozhodčích čl. 322 1
PLAY OFF - OUT 8
off 4 týmy 4
off 2 týmy 1
out a baráž 2
bez play off, out, baráže 1
POČET DRUŽSTEV 12
muži 12 5
3L navýšit na 14 družstev a zrušit 1.skupinu 3L 1
L žen na 12 družstev 4
1 skupina 1LŽ 1
ELŽ 10 družstev 1
UTKÁNÍ 8
zkrátit na 3 série 3
snížení družstev na 3 hráče 2
 v jeden den 1 utkání 1
pravidelný 14 denní ciklus 2
OSTATNÍ 7
Streamy ze všech soutěží 1
zrušit povinnost hráčky ČR 1
zrušit pokuty za mládež 1
komisaři plošně na všechna utkání 1
5 skupin 2LŽ na úkor 1 sk. 1LŽ 1
Pozdní vydání TL ČAST - nečekat na ITTF a ETTU 1
sobotní utkání maximálně od 15hod. 1

Počet oddílů hrajících ligové soutěže

1. Zhodnocení ligových soutěží

2. Návrhy na změny v ligových soutěžích, doporučení



DÉLKA UTKÁNÍ MUŽŮ
2021/2022

2021/2022 1LM 2LMA 2LMB 3LMA 3LMB 3LMC 3LMD CELKEM
Celkem utkání 180 240 210 182 181 156 156 1 305
průměrný čas utkání 2:57:55 3:05:45 2:47:07 2:45:11 3:08:12 2:57:18 2:33:55 2:53:38
nejkratší utkání 1:04:00 1:00:16 1:06:51 1:14:34 1:06:34 1:38:09 1:01:59 1:00:16
nejdelší utkání 4:48:13 5:03:26 4:27:28 4:33:11 5:04:59 4:25:21 4:35:48 5:04:59
10 zápasů v utkání 11,67% 4,58% 6,67% 7,14% 2,76% 1,92% 10,26% 6,36%
celkem utkání 21 11 14 13 5 3 16 83
nejkratší utkání 1:04:00 1:00:16 1:06:51 1:14:34 1:06:34 1:38:09 1:01:59 1:00:16
nejdelší utkání 2:24:23 2:24:57 2:31:12 2:33:26 1:56:07 2:01:38 2:12:15 2:33:26
průměrný čas utkání 1:45:40 1:44:58 1:44:23 1:47:22 1:34:54 1:50:40 1:30:27 1:42:38
11 zápasů v utkání 14,44% 12,08% 11,43% 8,24% 6,08% 11,54% 6,41% 10,19%
celkem utkání 26 29 24 15 11 18 10 133
nejkratší utkání 1:27:03 1:17:14 1:20:52 1:35:14 1:12:59 1:40:43 1:18:29 1:12:59
nejdelší utkání 2:40:47 2:50:13 2:40:42 2:20:43 2:00:00 2:46:12 2:25:51 2:50:13
průměrný čas utkání 2:02:55 2:12:23 1:57:50 1:56:08 1:57:35 2:01:05 1:52:23 2:00:03
12 zápasů v utkání 9,44% 10,83% 12,86% 13,74% 8,84% 8,97% 10,90% 10,88%
celkem utkání 17 26 27 25 16 14 17 142
nejkratší utkání 1:52:20 2:03:47 1:28:30 1:21:23 1:59:25 1:51:20 1:28:34 1:21:23
nejdelší utkání 2:52:19 3:23:17 3:16:09 3:04:55 3:15:11 2:53:15 2:40:22 3:23:17
průměrný čas utkání 2:21:23 2:35:13 2:20:46 2:15:22 2:30:31 2:16:59 1:59:46 2:20:00
13 zápasů v utkání 8,33% 7,92% 14,29% 9,34% 13,26% 10,26% 13,46% 10,88%
celkem utkání 15 19 30 17 24 16 21 142
nejkratší utkání 2:03:29 2:01:52 1:29:15 1:57:36 1:46:43 1:49:20 1:27:07 1:27:07
nejdelší utkání 3:46:54 3:12:35 3:06:40 3:23:46 3:15:01 3:09:34 3:30:25 3:46:54
průměrný čas utkání 2:49:03 2:37:42 2:27:45 2:34:29 2:40:44 2:36:35 2:19:37 2:35:08
14 zápasů v utkání 13,33% 16,67% 11,90% 14,29% 12,71% 11,54% 10,90% 13,26%
celkem utkání 24 40 25 26 23 18 17 173
nejkratší utkání 1:56:06 1:45:01 1:56:26 1:45:06 2:04:58 2:08:40 1:45:10 1:45:01
nejdelší utkání 3:44:29 3:48:00 3:34:02 3:42:32 3:40:43 3:10:55 3:40:39 3:48:00
průměrný čas utkání 2:58:09 2:52:17 2:46:33 2:39:27 2:53:20 2:38:32 2:30:15 2:45:30
15 zápasů v utkání 12,78% 11,25% 9,52% 13,19% 8,29% 10,90% 14,10% 11,34%
celkem utkání 23 27 20 24 15 17 22 148
nejkratší utkání 2:28:53 1:58:53 2:29:55 2:00:40 1:54:28 2:23:40 2:07:04 1:54:28
nejdelší utkání 4:15:10 3:51:18 4:00:29 3:24:03 3:31:03 3:28:17 3:49:47 4:15:10
průměrný čas utkání 3:21:41 3:09:59 3:04:28 2:50:38 2:57:23 2:56:46 2:45:36 3:00:56
16 zápasů v utkání 6,67% 8,75% 12,38% 11,54% 8,29% 15,38% 6,41% 9,89%
celkem utkání 12 21 26 21 15 24 10 129
nejkratší utkání 3:05:46 3:02:45 2:00:36 2:42:02 2:15:33 2:39:32 2:21:19 2:00:36
nejdelší nejdelší 4:02:23 4:17:57 3:55:38 3:59:52 3:48:29 3:55:54 3:15:18 4:17:57
průměrný čas utkání 3:29 3:39:14 3:12:19 3:18:24 3:19:30 3:20:13 2:54:35 3:19:02
17 zápasů v utkání 7,22% 9,17% 5,71% 8,24% 14,36% 13,46% 9,62% 9,50%
celkem utkání 13 22 12 15 26 21 15 124
nejkratší utkání 3:12:13 2:30:51 2:30:32 1:59:02 2:54:04 2:20:19 2:10:11 1:59:02
nejdelší utkání 4:37:06 4:38:31 4:08:07 4:11:35 4:59:45 4:10:47 4:08:32 4:59:45
průměrný čas utkání 4:00:35 3:44:26 3:21:25 3:23:45 3:40:36 3:21:14 3:12:15 3:32:02
18 zápasů v utkání 16,11% 18,75% 15,24% 14,29% 25,41% 16,03% 17,95% 17,70%
celkem utkání 29 45 32 26 46 25 28 231
nejkratší utkání 3:21:37 2:22:46 2:32:47 2:21:52 2:15:29 3:21:00 2:12:17 2:12:17
nejdelší utkání 4:48:13 5:03:26 4:27:28 4:33:11 5:04:59 4:25:31 4:35:48 5:03:26
průměrný čas utkání 4:05:32 4:02:25 3:45:23 3:29:38 3:51:37 3:53:22 3:21:34 3:47:04
počet utkání < 1hod 0 0 0 0 0 0 0 0
počet utkání 1 - 2hod 30 15 35 30 15 16 37 178
počet utkání 2 - 3hod 56 103 102 84 64 65 69 543
počet utkání 3 - 4hod 69 90 60 58 81 62 47 467
počet utkání 4 - 5hod 25 31 13 10 20 13 3 115
počet utkání > 5hod 0 1 0 0 1 0 0 2



ZHODNOCENÍ LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ČAST
Zhodnoťte svoji účast v ligových soutěžích, vyjádřete své podněty, připomínky k losům, 
počtům družstev, termínům, hracím podmínkám, celková spokojenost/nespokojenost apod.

DDM Soběslav
Svoji účast ve 3. lize, sk. A hodnotíme kladně. Obsadili jsme 3. místo, což na začátku 
soutěže nikdo nečekal. Doporučili bychom snížení počtu družstev na obvyklý počet (12), 
dále sehrát utkání play-off mezi prvními 4 družstvy (případně play-out). Podmínky soutěže 
jsme se snažili plnit co nejlépe, především účast vrchního rozhodčího, rozhodčích u stolů 
při domácích utkáních apod. Celkově jsme s účastí spokojeni.

Od sezóny 2023/24 bude 12 
družstev v soutěžích mužů a 
play off 2 týmů.

DTJ Hradec Králové
Bez zásadních připomínek. Spíše chci poděkovat všem, kteří soutěže řídí.
S letošním ročníkem jsme celkem spokojení. Kvalita 1. ligy utrpěla úrovní posledních třech 
celků, která ani vzdáleně nestačila na důstojný boj. Pád 4 mužstev v příští sezoně naopak 
považujeme za dost razantní zúžení. 

Pokud by se přistoupilo na 
vyrovnání počtu účastníků v 
jedné sezóně, sestupovalo by 
letos z 2LM 14 družstev.

HB Ostrov
Za mě ok
KST Apollo Ústí nad Labem
žádné námitky,celková spokojenost
KST Blansko
Málo družstev v 2 L.Ž

Nastavení k odehrání dvou utkání v jednom dni včetně dlouhých přejezdů je velmi náročné.

Uplynulá ligová sezona byla určitě ovlivněna Covidem a různými vládními opatřeními jako 
povinná karantény apod. Často se bohužel stalo, že nemohlo družstvo nastoupit v 
kompletní sestavě a to ovlivnilo výsledky.

Zredukovat soutěž na méně účastníků (12 byl akorát)

KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KST Kalich Litoměřice
spokojenost
KST Klatovy
Připomínky
1. rády bychom zachovaly formát se skupinou, která má 12 družstev, tento počet nám 
připadá optimální na vytížení hráček v sezóně. 10 družstev ve skupině je podle nás málo. 
Kvalita ligy by tímto snížena určitě nebyla.

2. možnost rozhodování hrajících hráček u stolu s platnou rozhodcovskou licencí - bez 
udílení pokut. Určitě je toto lepší varianta, než mít u stolu „starší“ rozhodčí, kteří dělají 
chyby. Aktivních a kvalitních rozhodčí je málo, navíc jsou to většinou hráči, kteří sami hrají 
soutěže a nemohou tak souběžně pískat. Stejně se tak po většinu děje. Je určitě férovější 
toto přiznat, než psát do zápisu někoho jiného. 

3. Dvojičky - letos náš tým (KST Klatovy) byl společně ve dvojičce s oddílem KST ZŠ Vyšší 
Brod (přejezd 2:30 hod.) - herní časy 10: 00 a 16:30. Tato varianta nebyla opravdu moc 
optimální, a to jak z organizačního, tak i z hráčského hlediska. Chápu, že naše skupina 
byla velmi pestrá  - nejjižnější místo v republice, my na západní hranici, Děčín úplně na 
severu…sestavit dvojičky asi nebylo úplně jednoduché. Oddíl však hraje v pronajaté hale, 
takže jsme musely platit pronájem herny po celý den, což je pro malý klub velmi zatěžující. 
Večerní zápasy nebyly taktéž po herní stránce optimální, hráčky byly po celodenním 
čekání unavené (část z nich dojížděla, takže čekala celý den v herně, ve městě, přejížděla 
sem, tam). Špatně se řešili rozhodčí. Hostující týmy toto absolvovaly pouze jednou, my 
však ve všech domácích zápasech (domácí zápasy pak nebyly výhodou, ale nevýhodou : 
o( 

1. Počty družstev v soutěžích 
žen se zabýváme a dále 
budeme v rámci průzkumu 
mezi účastníky. 2. V sezóně 
2022/23 bude umožněno 
rozhodovat hráčům s licencí i 
ve vyšších soutěžích. 3. U 12. 
družstev v soutěži není jiná 
možnost.  

KST Nový Jičín
Bez připomínek
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Bez připomínek

Počet družstev v 2LŽ je daný 
SŘ od změny v sezóně 
2015/16. Na základě letošního 
dotazníku se k systému a počtu 
družstev vrátíme a oslovíme jen 
ligové družstva žen. Soutěže 
mužů budou od sezóny 2023/24 
ve standartním počtu 12-ti 
družstev.



KT Praha
Liga dobrá, negativní hodně utkání změny termínů,počet družstev vyhovující,ČAST by 
mohl motivovat finančně extraligová drustva

Některé změny byly ovlivněny 
pandemií, ale většinou to byly 
změny na základě dohod klubů. 
Za sezónu 2021/22 byly 
schválené finanční odměny pro 
ELM v projektu marketingového 
minima.

MH stolní tenis Ostrava
Náš podnět: 12 družstev, jinak celková spokojenost a poděkování patří panu řediteli 
soutěže Miroslavu Henželovi
MSK Břeclav
celkově spokojenost
SF SKK El Nino Praha 
celková spokojenost 
SK Dobré
ELŽ - v ročníku 2021-22 bylo velmi nerovnoměrné rozložení hracích dnů. Hodně utkání v 
krátké době a pak více jak měsíční přestávky. Tato nepravidelnost je špatná pro možnost 
práce s příznivci i partnery. Ze stejných důvodů, ale i těch sportovních, se ukázalo jako 
absolutně nevhodné využití tzv. "trojiček".  Celkově mi termínová listina přišla jako "když se 
nic jiného nehraje, dáme tak ELŽ".  Myslím, že je to nedůstojné nejvyšší soutěži. K celkové 
úrovni a kvalitě samozřejmě nepřispěla ani účast 13 týmů. Doufám, že následují ročník 
bude poslední s více jak 10 družstvy. Má to souvislost i s tím, že hodně utkání sebou 
samozřejmě nese i nutnost přeložení některých z nich. Najít vhodné řešení je pak ještě 
složitější. A když ještě při tom někteří tvrdí, že nemají ani na cestovné ?! Nejvyšší soutěž 
by měla být výkladní skříní svazu, ale rozšíření družstev, umožnění startu družstev B příp. 
C i prezentace veřejnosti tomu velmi neprospívají. 
1. a 2. liga žen -  převážně pravidelné termíny utkání jsou velkou výhodou. Rozšířením 1. 
ligy utrpěla kvalita a jsem jednoznačně pro změnu zpět na jednu celorepublikovou skupinu. 
I za cenu více skupin 2 ligy. A nesouhlasím s argumenty ohledně mladých děvčat. 
Soutěžní řád umožňuje střídavý start ve vyšší soutěži a pokud tedy má oddíl jednu mladou 
hráčku hráčku s výkonností na pomezí 1 a 2 ligy, existuje způsob jak její růst podpořit i 
když oddíl bude hrát jen 2.ligu. My se dlouhodobě snažíme mít družstvo ve všech 
soutěžích protože máme kvalitní základnu mladých hráček a mohou pak procházet podle 
své výkonnosti soutěžemi. Současný stav nás ale nutí nasazovat děvčata tam, kde na to 
ještě nemají. S úspěšností 50% ve 2.lize neudělá víc jak 15% v první a proto ji tam zápasy 
spíš ubližují než pomáhají.    

Termíny ELŽ byly naplánované 
ve 14 denním cyklu, kromě 
jednoho vloženého víkendu a 
jedné třítydenní mezery. 
Nepravidelnosti byly většinou 
způsobeny změnami termínů 
MSJ, ME, MČR z důvodu 
pandemie. TROJIČKY - 
souhlasíme, že nejsou zcela 
vyhovující, nicméně byly kluby, 
které si trojičku pochvalovaly a 
v předešlé sezóně vyžadovaly. 
K trojičce bylo přistoupeno 
výhradně z důvodů absence 
termínů. 

SK Pedagog České Budějovice
Svaz měl lépe a rychleji reagovat na covidová opatření, informace někdy scházely. Jinak 
bylo vše standardní. Velmi dobrá a vstřícná práce ředitele soutěží.

Na covidová opatření se 
reagovalo okamžite, ale až v 
momentě, kdy byly vydané 
vládní usnesení. Ve většině 
případů informace, které byly  
zveřejněné v mediích nebyly 
pravdivé nebo do vydání 
usnesení se několikrát měnily. 

SK Slatina Brno
spokojenost
SK Štětí 
Celkově OK, jen by jsme uvítali v soutěži klasicky 12 družstev.
SKP Sever Ústí n.L.
Bez připomínek.
SKST Baník Most
Z ligovou soutěží je celková spokojenost, potřeba vrátit soutěž na počet klubů před 
covidem,   termíny zachovat ve čtrnácti denním cyklu, 
SKST Děčín
Celková spokojenost k průběhu všech ligových soutěží
SKST Havířov
celková spokojenost



SKST Cheb
Letošní ročník extraligové soutěže proběhl bez výraznějších komplikací, změnu termínu 
utkání bylo možné vždy po dohodě s ostatními vedoucími družstev operativně změnit, lze 
konstatovat,že vedoucí všech družstev mají zájem o co možná nejvyšší kvalitu jednotlivých 
utkání po sportovní stránce, celkově jsme spokojeni s celou organizační strukturou a 
zároveň i herním systémem extraligové soutěže.
SKST Chodov
Ke hracím podmínkám nemáme zásadní výhrady. Nicméně pozastavujeme se nad tím, že 
si některé družstvo v současné době dovolí absenci vrchního rozhodčího během utkání. 
Soutěž naštěstí funguje setrvačností, na druhou stranu pro některé je 3. liga prales a 
dochází k určité neformální dehonestaci soutěže. Zastáváme názor, že selekce není zcela 
přínosná.

Absence vrchních rozhodčích, 
převážně ve 3LM, byla řešena 
individuálně přímo s kluby.

SKST Liberec
Bez připomínek
SKST Vlašim
Maximální spokojenost, výborná práce ředitele soutěže p. Henžla
Slovan KST Bohnice
Myslím, že s ohledem na okolnosti, za kterých se soutěže zahajovaly a následně probíhaly, 
jsme rádi, že se daly soutěže odehrát v plném rozsahu. Ceníme si organizace zejména v 
situacích, kdy jsme nebyli schopni poskládat družstva v důsledku opatření proti šíření 
epidemie. Termíny domácích utkání sice úplně neodpovídaly požadavkům z přihlášek, ale 
nějaké vážnější potíže to nezpůsobilo. Jinak nemáme žádné připomínky a s celkovým 
průběhem soutěží jsme spokojeni.
Sokol Česká Skalice
Bez připomínek
Sokol Hořovice A
optimální počet družstev považujeme 12, předpokládáme že v dalších (normálních) 
sezónách bude zachován
Sokol Michle Praha
Bohužel jsme v soutěži nehráli důstojnou roli.
Sokol Plzeň V. 
Spokojenost 
T. J. Sokol Králův Dvůr
Letošní ročník byl poměrně vyrovnaný a slušné hrací podmínky byly všude, los asi jinak být 
nemohl. Počet družstev byl optimální, myslím si, že by 12 družstev mohlo zůstat. Termíny 
bohužel byly narušeny dvěma MČR, ale to bude v budoucnu bez problémů. Jediný problém 
byl s přejezdy v rámci jednoho dne, kdy jsem najezdil 600 km. Toto asi nepůjde nijak 
vyřešit a musíme se s tím smířit. Celkově jsme s tímto ročníkem spokojeni, hlavně, že se 
dohrál.
T.J. Sokol Chrudim
2. liga žen - pokud to bude možné (budou družstva) vrátit se k počtu 12 družstev v soutěži

Viz odpověď výše KST Klatovy
TJ Agrotec Hustopeče A
drtivá většina všech utkání je neúnosně dlouhá, žádné jiné sportovní odvětví nehraje 
utkání 4 a více hodin, doporučujeme jiný systém - viz další bod

Bude provedena analýza délky 
všech utkání a na základě 
výsledků bude možné 
diskutovat o případných 
změnách systému.

TJ AŠ Mladá Boleslav
Velmi rozdílná kvalita rozhodčích (vrchní i u stolu), jinak bez připomínek.
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ ČZ Strakonice Elektrostav
celková spokojenost
TJ DDM Valašské Meziříčí
3LMD - 4.místo - spokojenost, ale často hlavně ve 2.polovině soutěže se se nám nedařilo 
stavět kvalitní sestavu. Důvody jsou většinou rodinné. Životní priority zejména starších 
hráčů se mění. Obecně to vnímám jako stále větší problém, který bohužel ovlivňuje 
konečný výsledek soutěže. Nevyhovoval počet družstev a nepravidelnost, viz. níže.



TJ Holásky A
Bez připomínek
TJ Jiskra Heřmanův Městec
Hrací podmínky se liší - nicméně celková spokojenost
TJ Mikulčice
Rád bych vyslovil velkou spokojenost s vedením soutěže a jmenovitě ředitelem 
p.Henželem. Skvěle zvládnutá organizace soutěže vzhledem k situaci, která panovala. 

TJ Sadská A
Vysoký počet účastníků - náročný program, hodně zápasů nastoupila družstva ve 3 
hráčích, ve druhé polovině soutěže hodně zápasů, které o ničem nerozhodovaly.

Počet účastníků v soutěžích 
bude narovnán od sezóny 
2023/24. Složení družstev 
nejde ovlivnit. 

TJ Slavoj Praha
Chtěl bych doporučit větší přestávky mezi utkáními v soutěžích žen, kdy je často těžké 
zvládnout přesun, natož zajistit oběd pro účastnice utkání.
TJ Sokol Bor
nemáme připomínky ani žádné výhrady k organizaci ligových soutěží
TJ Sokol Borová-Korouhev
Účast - všechny  zápasy odehrány v plné sestavě podle rozlosování, 
Pozitívní je, že 3.ligu hrálo dost mladých hráčů 
los soutěží Ok, 
termíny Ok, 
hrací podmínky dobré,
Vrátit Play-Off - alespoň finále

Play off bude vráceno po 
vyrovnání účastníků

TJ Sokol ČB A
se vším celková spokojenost
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
Vzhledem k většímu počtu účastníků, tak byla sezóna časově náročná.
TJ Sokol Lanžhot
Bez připomínek
TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
Nespokojenost s losem soutěže. 1. polovina 9 utkání dom, 2. polovina 9. utkání venku, z 
toho 7 v řadě na konci soutěže. 

Systém Bergerových tabulek je 
dán pravidelnosti, ale vždy 
kromě posledního čísla se 
opakuji minimálně 2x za sebou, 
což znamená minimálně 4 
utkání za sebou doma nebo 
venku a další aspek je vložení 
dvojiček.

TJ Sokol Stěžery
Jsem spokojen
TJ Sokol Stodůlky
zvýšila bych počet družstev na 12 Viz odpověď výše KST Klatovy
TJ Sokol Studená I.
Nemáme žádné zásadní připomínky. Nelíbí se nám jen začátky sobotních utkání mimo 
stanovené hodiny (14,00 - 15,00 hod.) Nevíme proč ve velkých hernách v Havířově a na 
Sokole H. Králové začínáme sobotní zápas v 17,00, resp. v 17,30. Délka vyrovnaného 
utkání je běžně čtyři hodiny a pak už je při přejezdech problém s ubytováním o nějaké 
večeři nemluvě. 

Někdy nejde zajistit, aby se 
hrálo v určených začátcích, a to 
z důvodů závislost na losu, 
počtu družstev, požadacích. 
Byla zvolena tato varianta, než 
varianta dle rozpisu pátek - 
sobota. 

TJ Sokol Šarovy
Nemám připomínky.



TJ Sokol Vodňany
Spokojenost s úrovni , organizaci , webem . Připomínky - Moc družstev v soutěži = příliš 
dlouhá sezóna  . Prehazovani zodpovědnosti a administrativy za rozhodčí na kluby ( mělo 
by být hrazeno svazem i za cenu zvýšení poplatku za soutěž . Místo motivace za trenéry , 
rozhodčí , mládež jsou sankce . To přece nic nezmění , pouze ,, naštve “ . Dále by jsem 
zamyslel nad sjednocením míčku pro všechny , protože jsou mezi nimi obrovské rozdíly ( 
např. od lig výše ) Také mne velmi otravuje tento formulář a zadávání mládeže . Má to být 
připravené a zadané do stisu . Jak  mám tyto údaje získat , když o tom skoro nic nevím ? 
To je další příležitost pro zlepšení . Zadávání účasti mládeže do republikových i krajských 
soutěži do stisu . 

DRUŽSTVA, bude 
zredukováno. 
ADMINISTRATIVA, snažíme se 
ji ulehčit, např. vygenerování 
přílohy k fakturaci, pokud bude 
ČAST rozhodčí proplácet. 
POKUTY, máte pravdu, že to 
naštve, místo pokut za 
nesplnění podmínek je možné 
takové družstvo nepřijmout do 
soutěže. Motivací může být to, 
že klub podmínku splní a 
nedostane pokutu. MÍČKY - 
není reálné, kdo určí že právě 
tato značka je dobrá, každému 
vyhovuje něco jiného. MLÁDEŽ 
připravuje se výstup do IS 
ČAST. 

TJ Šanov
Fungování dlouhodobých soutěží, tzn. losy, dvojičky, termíny a hrací podmínky v 
jednotlivých hernách jsou podle našeho názoru na dobré úrovni. V této oblasti nemáme 
žádné připomínky či námitky.
TJ Tatran KRPA Hostinné
spokojenost
Vše v pořádku až na počet týmů.
TJ Tatran Sedlčany
Hodně družstev ve 2. lize způsobené špatným rozhodnutím ČAST v době Covidu a tím 
velmi velká nevyrovnanost družstev. 

Jakékoliv jiné rozhodnutí v 
době covidu by bylo špatné. 
Nebylo možné zajistit 100% 
objektivitu.

TJ Tesla Pardubice
Co se týče počtu týmů v soutěži, jsme pro sudý počet týmu (idealně 12 v soutěži).
Jinak celková spokojenost.
TL Lomnice
Bez připomínek
TSM Kladno 
Spokojeni
TTC Bělá pod Bezdězem
Celková spokojenost, 12 družstev ideální počet
TTC Brandýs n/L
OK
Uvitaly bychom 12 druzstev ve skupine
TTC Elizza Praha
Letos celkově spokojenost s losem i termíny, vyhovovalo by nám trvale rozšířit počet 
družstev v soutěžích žen (alespoň 1L a 2L) na 12

Viz odpověď výše KST Klatovy

TTC KARLOVARSKO 2020
Nemáme připomínky, hodnotíme kladně - celkově spokojeni
TTC Koral Tišnov
celková spokojenost
TTC Kovářov
Bez připomínek s jednou výjimkou, a tou je zajištění požadovaného počtu certifikovaných 
osob (rozhodčí, trenéři,..). Pro malý klub naší velikosti problém, který musíme neustále 
řešit.

Problém s rozhočími jsou 
většinou ve velkých klubech, 
kde mají hodně družstev, malé 
kluby se většinou s požadavky 
vypořádají (1 trenér a 2 
rozhodčí)



TTC Litoměřice
Letos bylo hodně družstev v soutěži -> dlouhá sezona
Výhrady máme samozřejmě k šílenému počtu účastníků 2.ligy sk. A - 16 týmů. Chápeme 
proč k této situaci došlo, přesto doufáme, že se toto v budoucnosti již opakovat nebude. Na 
rozdíl od jiných týmů máme poměrně širokou soupisku, přesto jsme byli nuceni spoustu 
utkání odehrát pouze ve 3 hráčích, protože zajistit hráče na všech 30 soutěžních utkání v 
sezóně, je takřka nadlidský úkol. Jinak jsme se celkově spokojeni s řízením soutěží a 
nemáme jiných námitek.

Od sezóny 2023/24 bude 12 
družstev v soutěžích mužů.

TTC MS Brno
kromě většího počtu družstev asi spokojenost
S konceptem 2.ligy žen jsme byly jako tým spokojené.
špatný počet družstev, redukce měla proběhnout již letos...Správný počet účastníků 
naposledy v roce 2016-2017. Chápu, že někdy někdo nechtěl postoupit do extraligy, ale 
jinak naprosto katastrofální management počtu účastníků. Neustále rzhozené termíny - 
několik víkendů po sobě, pak zas 3 týdny pauza...

Počet družstev v 1LM není 
možné zcela ovlivnit. Roztrhané 
termíny byly zapřičíněny 
vloženými MČR kvůli pandemii.

TTC SIKO ORLOVÁ A
S letošní účastí jsem byl spokojen.
Union Plzeň
Celkově spokojenost s organizací - pouze bylo příliš mnoho družstev, po návratu k 12 
týmům v soutěži bych zavedl play-off a play out

Při počtu 12 družstev play off 
bude určitě, play out je na 
zvážení.

delegovat rozhodčí i na LM Počet rozhodčích, kteří mají 
zájem být delegováni, není 
dostatečný.



NÁVRHY NA ZMĚNY V LIGOVÝCH SOUTĚŽÍCH, DOPORUČENÍ.
Z dotazníku byly vyloučeny odpovědi tytu - Bez připomínek, žádné apod.

DDM Soběslav
Redukce počtu družstev na obvyklý stav (12), možno i postupně po jednotlivých sezónách 12-ti členné skupiny u mužů od 

sezóny 2023/24
DTJ Hradec Králové
Ve 3. lize nejsou delegovaní hlavní rozhodčí. Chápu, že je jich málo. Ale je celkem 
problém někoho sehnat. Pokud by bylo možné rozhodčí delegovat i na 3. ligu hodně by to 
ulehčilo práci.

Od delegací se upustilo, kvůli 
malému počtu rozhodčích, kteří 
mají zájem rozhodovat.

HB Ostrov
U všech ligových soutěži stream, a vyřešit ježdění ve třech popr ve dvou (ženy) Stream není reálný ve všech 

soutěžích. Nařídit hraní v plných 
sestavách je nereálné, ale stojí na 
zvážení. 

KST Blansko
Hrát jedno utkání v jednom dni. Počet družstev zvýšit na 12.

Málo zápasu 
KST Klatovy
1. zachovat skupiny v 1. lize žen s 12družstvy
2. rozhodčí u stolu i hráčky s platnou licencí (bez pokut)

1. ohledně počtu družstev a počtu 
skupin v soutěžích žen se 
zabýváme a dále budeme zabývat.  
2. V následující sezóně bude platit 
i pro vyšší soutěže.

KST Nový Jičín
Sobotní utkání by nemělo začínat později (max. 15:00) z důvodu relaxace a potřebného 
odpočinku na nedělní utkání ( hraje zde i přesun) Někdy to není možné dodržet z 

důvodu většího množství družstev 
v klubu. V nadcházející sezóně se 
může stát, že některá utkání se 
budou muset hrát pátek-sobota.

MSK Břeclav
zrušit povinnost mít českou hráčku v extralize z důvodu malého počtu kvalitních českých 
hráček

Nutná změna SŘ. Všeobecně není 
zájem rušit tuto povinnost.

SK Dobré
ELŽ - max. 10 družstev, pravidelná termínová listina.
1.liga žen - jedna celorepubliková skupina, dvě utkání v sobotu s přejezdem - byla by pro 
hráčky těžká, ale skvělá příprava na ELŽ
2.liga žen - klidně i 5 skupin s menšími přejezdy, ale nadstavbou v podobě utkání těch 
lepších (např. 1-5 družstvo tabulky) s družstvy jiných skupin. 

ELŽ 10 od sezóny 2023/24. TL je 
plánována pravidelnost, kterou 
narušuji repre akce a požadavky na 
losy ELŽ-1LŽ-2LŽ. 1LŽ bude 
proveden průzkum. 2LŽ při 5 
skupinách komplikovaná 
nádstavba. 

SK Pedagog České Budějovice
Změnit formát utkání, podobně jako v zahraničí. Hrát pouze 3 série dvouher místo 4 s 
pevnou pozicí jedničky v sestavě.
SK Slatina Brno
uznávat licenci rozhodčích K stejně jako licenci C Licence "K" je určená pro krajské 

soutěže.
SKC Zruč nad Sázavou
Zavést Play off 4 členné jakožto vyvrcholení soutěže, divácky velice atraktivní. Navíc 
poslouží jako celoroční motivace pro větší okruh družstev. V současném režimu není půl 
soutěže pro 4-5 týmů vůbec o co hrát. Náš případ je to už několikátým rokem. 

Pro větší rotaci družstev v soutěžích bychom se nebránili ani nápadům prvního 
postupujícího PŘÍMO, tři celky baráž s jedním zástupcem z vyšší soutěže o postup do 
vyšší soutěže.

Zrušit povinnost rozhodčího licence B v 3.lize anebo delegovat řízeným způsobem 
NEZÁVISLÉ ROZHODČÍ z jiných oddílů, než které se utkání účastní. Rozhodčí mnohdy 
plní jen funkci hlasatele a zapisovatele. Je závislý a nic neřeší z absolutní většiny je jen 
formální. 

Termínová listina by měla být pravidelná po 2 týdnech, turnaje mládeže by se ji měly 
přizpůsobovat a evropským turnajům mládeže by se už vůbec neměla přizpůsobovat. 
Mládež má velkou možnost vytížení různých soutěží, defacto kvůli 5 mládežníkům 
dospělí, který mají směny o víkendu pravidelné se nemohou účastnit jediných akcí, na 
které můžou - soutěže mužů.

1. z minulosti při 4 členném play 
off bylo skoro polovina utkání 
kontumována. Souhlasíme, že 
druhá polovina je pro některé týmy 
nezajimavá. 2. Nezávislost 
rozhodčích ve 3 lize je v 
současnosti nereálné (nedostatek, 
bez delegací, kvalita rozhodčích). 
3 Termínová listina pro ligové 
soutěže se plánuje většinou ve 14 
denních intervalech. Poslední 
sezóna byla ovlivněná vloženými 
MČR.

Počty družstev v soutěžích žen se 
zabýváme a dále budeme, není 
jednotný názor na hrací dny sobota 
neděle u žen.



SKP Sever Ústí n.L.
Zachoval bych 12-ti členné skupiny ligových soutěží

U mužů od sezóny 2023/24, u žen 
se zabýváme a dále budeme. U 
žen jde o změnu Sřa v této 
zaležitosti budou osloveny jen 
účastnící ženských soutěží. 
Bohužel v některých klubech není 
stejný názor vedení - hráčky.

SKST Baník Most
Snížení počtu hráčů v týmu na tři, je divné, proč extraliga, hraje jeden zápas a systém na 
tři hráče, kdy jeden hráč hraje maximálně dva zápasy a my z nižších soutěží, kdy chodíme 
do práce,  musíme hrát celkem 5 zápasů, nebo až 10 zápasů za víkend. Též by snížení 
počtu hráčů zkrátilo délku zápasu. Při současném systému a při vyrovnaném zápase, 
zápas trvá klidně až 4 hodiny a při vyšších soutěží se pak další hodinu přesouváte na 
ubytování v jiném městě, kde odehrajete nedělní zápas. 

Bude proveden průzkum délky 
utkání v jednotlivých soutěží a na 
základě výsldeků lze uvažovat o 
případných úpravách systému.

SKST Chodov
Postup a činnost kontrolních komisařů není totožná. Je nejednotný pohled na věc, něco je 
"přestupkem" něco není. Stejně tak by bylo spravedlivější nasměrovat komisaře plošně 
(vůči všem družstvům), nikoli cíleně, tedy omezit kvantitu na úkor kvality kontroly. 

Celkový počet komisařů je malý a 
není možné celoplošnou kontrolu. 

SKST Vlašim
Hrát bez baráží (Play out, Play off)

Názory na play off-out, kvalifikace 
a baráže je hodně rozdílný.

Slovan KST Bohnice
Nominace vrchních rozhodčích na všechny ligové soutěže V současnosti není reálné. Z 500 

rozhodčích má zájem rozhodovat 
něco málo přes 100 rozhodčích. V 
současnosti to sotva pokryje 1 a 2 
ligu.

T. J. Sokol Králův Dvůr
Moc bych na tom neměnil, buďme rádi, že je ještě dost lidí, kteří chtějí hrát.
TJ Agrotec Hustopeče A
doporučujeme ke zvážení hrát ligová utkání do osmého vítězného bodu, nebo remíza 7:7, 
prostě nehrát poslední 4 dvouhry, došlo by ke zkrácení enormně dlouhých utkání,

Ná základě letošního dotazníku se 
touto nebo podobnou myšlenkou 
budeme zabývat.

TJ DDM Valašské Meziříčí
Omezení na max. 12 družstev. Nejdříve odehrát dvojičky, pak pravidelně co 2 víkend hrát 
dvojzápasy (minimálně 1 víkend volno mezi dvojkolem). 

Dvojičky se vkládají podle potřeb 
v závislosti na mezinárodních 
akcí. Pravidelnost co 2 týdny není 
důvod měnit. V letošní sezóně 
byla nepravidelnost zaviněna 
změnou termínů MČR.

TJ Sadská A
Snížení počtu účastníků.
TJ Sokol Borová-Korouhev
Změny v SŘ
 -1 zrušit povinnost mít vlastní rozhodčí, (má zajistit asociace)
     pokud má klub vlastní rozhodčí lze je používat na domáci zápasy
-2 zrušit pokuty za děti
-3 vrátit do ligových soutěží Play-Off / Play-Out 
-4 Vrátit atraktivní zápasy Extrlig  na ČT4-sport

Pokud se zruší povinost 
rozhodčích, nebudou žádní nebo 
jen minimum. Kde jinde by měli 
být rozhodčí než v klubech. Play 
off - 2 týmy bude vráceno od 
sezóny 2023/24. Play out jen 
ojedinělé požadavky. EL na ČT 
běží na i-TV, ze strany ČT není v 
současnosti zájem o přenosy 
stolního tenisu. Povinost trenérů, 
rozhodčích a mládeže je daná SŘ, 
musela by být provedena změna. 
Pokud oddíl nemá některou z 
uvedených povinností zajištěnou, 
obdrží pokutu, nebo nemusí být do 
soutěží přijat. Výše pokuty, oproti 
zajištění výchovy mládeže, je 
nepatrná částka.

TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
Dokud se neustálý počet účastníků soutěží tak nemají doporučení význam. 



TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
V posledních kolech soutěže poměrně hodně týmů nemá o co hrát a mohou tak svým 
vypuštěním zápasu ovlivnit sestupy. Uvažovat o systému nadstavby.

Myšlenkou nádstavby se budeme 
zabývat.

TJ Šanov
Naše dva návrhy na změny v ligových soutěžích, zejména 3. ligy mužů jsou následující:
  - hrát na konci sezony vždy play off, nejlépe 1-4 v horším případě 1-2. Ne bez play-offu, 
jako v letošní "postcovidové" sezoně.
 - do budoucna zrušit jednu skupinu 3. ligy mužů a navýšit počet účastníků ve zbylých 
skupinách z 12 např. na 14 týmů.

Od sezóny 2023/24 play off určitě 
pro 2 týmy. Počet týmu na 14 je 
nereálný, snaha je ve všech 
soutěžích 12 týmů.

TJ Tatran KRPA Hostinné
Zredukovat soutěže na menší počet týmů. Od sezóny 23/24 12 týmů u mužů.

TJ Tesla Pardubice
Jsme pro obnovení play off pro první dva celky. Bude obnoveno od sezóny 23/24.
TTC Bolatice A
Navrhoval bych v rámci hracího dne aby hráč mohl nastoupit jen k jednomu utkání. Nutná změna SŘ. Ojedinělý návrh.
TTC Brandýs n/L
12 druzstev ve skupine Od sezóny 23/24 12 týmů u mužů.
atraktivnější by bylo play off a play out Play off - ano, play out na zvážení.
TTC Elizza Praha
Rozšířit počet družstev v soutěžích žen (alespoň 1L a 2L) na 12 Bude diskutováno.
TTC Litoměřice
Chtělo by to zamyslet se nad délkou zápasů, jestli nezměnit hrací systém, aby se nehrálo 
v so a ne vždy 4 hodiny Bude udělána analýza délky všech 

utkání, následná možnost diskuse.
Snížení počtu účastníku na původních 12 týmu, což se snad postupně během příštích 2 
sezon stane. Od sezóny 23/24 12 týmů u mužů.
TTC MS Brno
start hráčů do 21 let v 1. lize (při základu na extralize) - přidat pravidlo - pouze pro hráče 
ČR!! má jít o rozvoj talentů v Č, nikoliv pro zahraniční..

Muselo by být zrušeno pro 
všechny, není možné omezovat 
hráče cizích států.

Union Plzeň
Utkání jsou příliš dlouhá (hráli jsme i skoro 5 hodin), navrhuji zkrácení utkání pouze na 14 
zápasů (2 čtyřhry a každý hráč pouze 3 dvouhry)

Tento návrh je vícekrát, viz 
předcházející odpovědi.



ČESKÝ POHÁR - Sdělení a připomínky k Českému poháru
Z dotazníku byly vyloučeny odpovědi tytu - Bez připomínek, žádné apod.

KST Blansko
Bez připomínek, letos jsme se nezúčastnili vzhledem k prodloužené sezoně.
KST Nový Jičín
Neúčastnili jsme se...
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Z důvodu onemocnění hráček COVIDem jsme se nemohli zúčastnit. Do nového ročníku se 
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD určitě přihlásí.
MH stolní tenis Ostrava
v pořádku
SK - Svinov
Spokojenost se současným systémem.
SK Dobré
Co mám hodnotit? Že jsem přihlásil ženské prvoligové béčko, když jsem byl ujištěn, že se 
bude hrát v září a nakonec z toho byl začátek prosince?  

v r.2021 bylo připravováno 1.kolo 
žen na září; termíny ale byly 
obsazeny - hlavně přesunutím 
MČR z jara 2021 a potřebě více 
termínů pro rozšířené ligové 
soutěže

SKST Děčín
soutěž nám vyhovuje, organizace velmi dobrá
SKST Cheb
Bez připomínek. Vše proběhlo hladce.
SKST Chodov
neúčastníme se
Sokol Michle Praha
Nehrajeme
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ ČZ Strakonice Elektrostav
Nezúčastnili jsme se.
TJ Sadská A
OK
TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
Nepřehledný systém. Pro přehlednost vydáme po 

přihláškách celkové schéma. Ve 
STISu ale nejde nakreslit klasický 
"pavouk" ani tabulka. Tato 
připomínka je ojedinělá.

TJ Šanov
Účast by mohla být vyšší, ovšem oceňujeme pořádání pohárové soutěže i přes nevalný 
zájem klubů. Také oceňujeme možnost výběru ze dvou větví v systému utkání. Je to 
vstřícný krok i přes pochopitelnou administrativní zátěž navíc.
TL Lomnice
 nízká účast družstev žen, problém s najitím vhodného termínu (kolize s RBTM) Problematika ČP žen je rozepsána 

u návrhů od SK Dobré.

TTC Bělá pod Bezdězem
nehrajeme, nepotřebujeme, nebudeme hrát Některá družstva si ráda zahrají s 

družstvy z jiných krajů. Někdo je 
rád za možnost hrát před 
zahájením ligy.

TTC Elizza Praha
nedávat Český pohár (nebo aspoň úvodní kola) v době BTM, pak se některé oddíly s 
mládežníky nepřihlásí nebo obtížně dávají dohromady sestavu

Souhlasíme, pro ČP ale 
nedostaneme prioritní termíny. 
Řešením pro některá družstva je 
účast ve vylučovací větvi, kde je 
možno utkání předehrávat.

TTC Litoměřice
nehráli jsme
Vzhledem k nadměrnému počtu utkání v ligových soutěžích, se Českého Poháru v 
posledních letech neúčastníme.



TTC MS Brno
zbytečnost, nulový důvody pro účast většiny družstev 1., 2. atd ligy viz odpověď u TTC Bělá p.B.
TTC Ostrava Poruba
nehráli jsme
TTC SIKO ORLOVÁ A
Vše v pořádku.
Union Plzeň
v pořádku



NÁVRHY K ČESKÉMU POHÁRU
Podněty, návrhy, připomínky k systému Českého poháru 

HB Ostrov
Hrát pouze super finále zbytek systémem vyřazovacím 
SF SKK El Nino Praha 
Finálová série mužů....systém jako v extralize mužů Ojedinělý návrh. Budeme řešit 

později.
SK Dobré
Tady je odpovědˇ mnoho let stále stejná - je třeba změnit systém a motivaci pro účast více 
družstev hlavně žen. Konkrétních návrhů se v poslední době objevilo několik, ale vždy to 
skončilo na členu STK, který pohár řídí. Bez změny na tomto místě se nic nového neudělá. 

Všechny návrhy jsou projednány 
STK. Změny, které může určit  
STK:  1. termíny před ligou - ale 
ELŽ většinou zahajuje dříve než 
nižší ligy nebo divize. 2. 
vylučovací systém - 
nepovažujeme za vhodné, aby 
např. extraligová družstva 
zajížděla na utkání mnoho 
kilometrů k podstatně slabším 
družstvům. 3. Finanční motivace - 
 STK toto nemůže určit, ani 
nedoporučuje. 4. Povinná účast 
všech ligových družstev (nebo 
oddílů) - bylo by možné 
naplánovat zajímavý hrací 
systém, ale toto by neprošlo.  
Problematika ČP žen je 
pravidelně projednávána STK, 
ale řešení nemáme. I v ČP se 
odráží postupný úbytek ženských 
družstev.

SKC Zruč nad Sázavou
Rozšířit možnost účasti kromě na postupující z krajských kol i kompletně na divizní týmy z 
krajů. Cílem rozšíření počtu účastníků a zatraktivnění. Podmínkou ale při losu prvního kola 
los regionálně, ale nesmí se potkat více jak 2 týmy ze stejného kraje ve skupinové fázi 
anebo v prvních dvou kolech ve vyřazovací fázi formou Play off. 

Přínosy:
1) širší okruh účastníků,
2) atraktivnost pro krajská družstva možnosti utkat se s ligovými celky a zejména celky z 
jiného kraje, které neznají,

Návrh na umožnění účasti všech 
divizních družstev je ojedinělý. 
Postup až 4 družstev z kraje 
(podle účasti v I.st.) považujeme 
za dostatečný. Los ČP je podle 
možností připravován tak, aby 
soupeři byli z jiného kraje.

TJ AŠ Mladá Boleslav
Zapojit extraligová družstva od prvních kol. Ojedinělý návrh, STK 

nedoporučuje
TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
Zvolit jednotný systém, nikoliv dvě větve. Vzhledem k tomu, že se hraje 3x3 je možné aby 
se hrálo v pracovním týdnu (pátek). Usnadnilo by se tak sestavování roční termínové listiny 

Zájemci si mohou sami určit jestli 
chtějí hrát větev vylučovací, nebo 
skupinovou, kdy mohou zapojit i 
více hráčů. Utkání vylučovací 
větve mohou být sehrána i v 
praqcovních dnech - podle 
dohody družstev. Od vyšších kol 
se hraje již vylučovacím 
systémem.

TJ Sokol Stěžery
První dvě kola musí být hrána před lidovými soutěžemi Toto prosazujeme, ale při 

zvýšeném požadavku na termíny 
(COVID) nemá ČP prioritu při 
obsazování termínů.

TTC Elizza Praha
systém za předpokladu hraní ve volných termínech a ne v kolizi s BTM je vhodný (klidně 
začínat o víkendu 3.-4. září před 1. BTM)

Volné termíny nejsou, ale 
snažíme se vždy vybrat 
nejvhodnější termíny.



TTC MS Brno
lepší time management, odměny, propagace... Souhlasíme
TTC SIKO ORLOVÁ A
Vše v pořádku.
Union Plzeň
zachování současného systému dvou větví Českého poháru



SYSTÉM BTM ČR 2021/22
Jak hodnotíte současný systém BTM ČR.

DDM Soběslav
Systém je dobrý. Bez připomínek
KST Blansko
Bez připomínek.
Dle mého názoru by se BTM ČR měla účastnit pouze mládež od nějaké výkonnosti.
Proto se mi i zamlouvaly nominace ze žebříčku + krajské nominace)
Vrátit systém čtyřher na 3. vítězné sety

Při aktuálním systému s ohledem 
na soutěžní řád je možné hrát 
soutěže čtyřher na 2 vítězné sety.

KST Nový Jičín
Kladně včetně rozdělení na 2 výkonnostni skupiny.
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Omezení počtu hráčů na BTM bylo rozhodnutí, jež vyžadovala situace s COVID19. Nebylo 
to ideální, ale hrálo se!!!!!

Důvodem byl COVID 19 a snaha 
zkvalitnit účast na BTM

MSK Břeclav
Rozdělení do divizí je v pořádku, doporučujeme přidat i divizi C. Z důvodu kapacit hal ,není možné 

řídit Divizi C
SK - Svinov
Upřednostňujeme volný systém bez nominací. Při vzdálenějších turnajích není možné 
zajistit ubytování na poslední chvíli. 
SK Štětí 
ok
SKC Zruč nad Sázavou
ok
SKP Sever Ústí n.L.
nelíbí se mi 4hry na dva sety, jinak OK

Při aktuálním systému s ohledem 
na soutěžní řád je možné hrát 
soutěže čtyřher na 2 vítězné sety.

SKST Děčín
Odpovídá současnému stavu, uvažovat o rozšíření turnajů "B"
SKST Havířov
vyhovující
SKST Chodov
ok
Sokol Michle Praha
Máme pocovidu samé začátečníky
T.J. Sokol Chrudim
Trenér mládeže oddílu:
- Pokud dva dny před turnajem není jistota, že dítě hraje nebo ne, tak to moc ideální není 
pro nikoho. (Navíc když musíte ještě narychlo shánět nocleh). Jednou za sezónu to jde 
(minulé roky), ale pokud toto řešíte každý turnaj, tak to dost lidí otráví.
Z pozice předsedy KM (Pardubicko) 
- v podstatě každý turnaj je nominace na MČR, ačkoliv BTM ten status nemá; toto se 
projednávalo již před několika lety v Teplicích, kde se tento systém (omezený počet dětí z 
krajů) zavrhl, chápu zavedení kvůli Covidu, ale pro kraj je to zátěž.
- Pokud kraje mají nominovat poté na MČR (a není jen hledisko KP, ale i další turnaje), tak 
poté jsou některé děti znevýhodněny, protože třeba měly menší počet startů na rep., 
ačkoliv třeba mohly mít šanci, některým svědčí rep více než kraj
- Občas poměrně krátká okna na vyplňování dat do registru (jak z pohledu kraje, tak 
oddílu). Ne vždy má správce vždy dost času - je zaměstnán i jinými povinnostmi mimo 
stolní tenis.
TJ Agrotec Hustopeče A
Ponechat přihlášení na turnaje volné, podle přihlášek zařadit hráče do kategorie A, všichni 
zbylí budou hrát kategorii B, Uvedu příklad - náš hráč byl na turnaj do Hluku na 76. místě v 
kategorii B. V pátek v podvečer došlo, že může hrát, rodiče již mají pro děti jiný program, 
prostě s tím vůbec nepočítali, že z takového místa bude moci hrát

TJ AŠ Mladá Boleslav
Dobrý
TJ AVIA Čakovice
nelíbí se nám omezení soutěží
TJ Mikulčice
nemám výhrad



TJ Sadská A
ok
TJ Sokol ČB A
vyhovuje
TJ Sokol Děhylov
za mne je dobrý
TL Lomnice
vyhovující
TTC Bělá pod Bezdězem
Jen kladně - velmi pozitivní odezva od trenérů i rodičů
TTC Elizza Praha
Rozdělení na divizi A a B určitě ponechat, otázkou je zda se nevrátit k otevřenému turnaji 
B. Pro organizaci turnaje je sice jednodušší, když je omezený počet hráčů, pro oddíly a 
hráče na hraně nominace je ovšem účast na turnaji na druhém konci republiky značně 
komplikovaná - kolik ubytování objednat, kolik jízdenek na vlak koupit, kolik aut pojede atd. 
Možná by pomohlo, kdyby hráči, kteří se odhlásí méně než 48 hodin před začátkem turnaje 
zaplatili pokutu ve výši 1/2 startovného a hráči, kteří se neprezentují nebo odhlásí v den 
konání turnaje by naopak platili pokutu ve výši dvojnásobku (zde bych případně snižoval 
pokutu pouze na výši startovného ve zjevně pochopitelných případech, kdy se hráč odhlásil 
až ráno a nemohl tak učinit dříve - např. zranění při rozehře)

TTC MS Brno
naprosto katastrofální. Snaha o to, aby si každé dítě zahrálo je pro republikové turnaje 
úplně zcestná! k tomu mají sloužit krajské turnaje.
Na děti není kladen tlak na výkon, neustále mají záchranné lana v podobě útěch v obou 
kategoriích atd atd. Děti pak nevpadávají a turnaj je neskutečně časově protáhnut.  I kvůli 
tomu, že si každé dítě zahraje, tak jezdí přes celou republiku na turnaj. 
Myslím si, že by bylo vhodné zavézt zpět jednu jedinou divizi a hlavně přísnější pravidla 
postupů. Neříkám že předešlý model byl dokonalý, ale určitě byl lepší.
a ten alibismus, aby se někdo necítil ukřivděně, že už se útěcha nejmenuje útěcha, ale 
finále B....tak to je teda něco...

TTC SIKO ORLOVÁ A
V pořádku.
Union Plzeň
nemohu hodnotit



nás se netýká 10
PONECHAT 49
ZVÝŠIT 5

1 - 4 družstva (4 aktivní mládežníci) 78
5 a více družstev (8 aktivních mládežníků) 7
žádné družstvo v soutěžích ČAST 3

BTM ČR - POČET TURNAJŮ 

POČET DRUŽTEV V LIGOVÝH SOUTĚŽÍCH 



DALŠÍ PŘIPOMÍNKY K BTM ČR 
Žebříčky, ceny, podmínky, pořadatele, rozhodčí, vklady apod.

KST Apollo Ústí nad Labem
na některých turnajích jsou ceny řekněme slabé.Pro vítěze BTM ČR by měly být 
reprezentativnější.Jako např.v Praze kdy k obligádnímu diplomu byl i šek nebo by jistě 
starší děti potěšila věcná cena z oblasti ST ( batoh,potahy,nebo právě ten šek v hodnotě 
alespoň 1000 Kč).

Pro BTM jsou stanoveny 
základní ceny pro ocenění a další 
ceny jsou  v kompetenci  
pořádajícího klubu (prezentace 
pořadatele)

SK - Svinov
Ceny i pro 3.místo v útěše. Komise bude probírat při 

přípravě rozpisu BTM. 
SK Dobré
Bylo by dobré vyřešit způsob podávání informací o nominacích. Před každým BTM nám 
přijdou desítky automatických emailů z Registru, kde se dozvíme u každého zvlášť o jeho  
 nominaci, nominaci jako náhradníka, draftu a pod. Myslím že je to zbytečná obstrukce. 
Stačilo by info, že nominace byly zadány v registru a je možné hráče přihlašovat nebo 
odhlašovat. Takhle je to složité, stojí to zbytečný čas a např. informaci o tom, jde o 
náhradníka z žebříčku ČR nebo z nominace kraje nikde nezjistíme.

Informace bude předána na 
REGISTRAČNÍ KOMISI

SKST Cheb
Bez komentáře 
SKST Chodov
omezit akce v Havířově, více směřovat akce do středu republiky Akce v Havířově jsou  pořádány 

v rámci nedostatku pořadatelů 
ČAST

T.J. Sokol Chrudim
uvádět v žebříčkuí "pod čarou" i hráče, kteří získají 0 bodů - ideální dokument pro 
dokládání účasti hráčů na turnajích

Komise vyhodnotila, že nebudete 
měnit metodiku žebříčku. Více 
mínusů než plusů.

TJ Agrotec Hustopeče A
při současném systému jsme při BTM předávali 92 diplomů, 92 medailí, to jenom 
vypisovat je šílené, útěchu B hráli 2 chlapci a oba dostali diplom a medaili, zredukovat 
počty odměňovaných v B ( útěcha, čtyřhry )

Bereme na vědomí a pokusíme se 
přihlédnout při tvorbě rozpisu 
pro příští sezonu

TJ Jiskra Heřmanův Městec
Při vkladu 300 Kč/osoba by i ve čtyřhře hráči na stupních vítězů měli dostat pohár. 
Zjednodušit/zpřehlednit výpočet žebříčku.

Pro BTM jsou stanoveny 
základní ceny pro ocenění a další 
ceny jsou  v kompetenci  
pořádajícího klubu (prezentace 
pořadatele)

TJ Mikulčice
nemám výhrad
TJ Sadská A
Žebříček je ovlivněn počtem odehraných turnajů a výkonnostně často neodpovídá Ano souhlasíme, každý žebříček 

má své plusy a mínusy.

TJ Slavoj Praha
S ohledem na růst nákladů doporučuji zvýšení startovného na BTM ČR. Bereme na vědomí a pokusíme se 

přihlédnout při tvorbě rozpisu 
pro příští sezonu

TTC Elizza Praha
Bohužel úroveň organizace jednotlivých turnajů je značně rozdílná. Někde turnaj podle 
ČP funguje bez problému a hráči ráno vědí, kdy ve skupině hrají a kdy rozhodují, jinde 
(Hluk) se naopak podle časového plánu nehrálo vůbec - byť to alespoň časově odsýpalo), 
jinde sice vědí kdy hrají, ale neví, kdy rozhodují (Ostrava). Pak buď všichni sedět zůstávat 
v hale, kde si zrovna v Ostravě ani není kde sednout, nebo se neustále shání rozhodčí. 
Vhodné je taky zavést do rozpisu, že SF a F čtyřher se hrají až na konci, ať pak v 16 
hodin není prázdná hala, která se dívá na finále čtyřhry a nikdo nemůže hrát ani útěchu, 
jelikož ČP se posunout NEMŮŽE.

Bude řešeno v rozpisu BTM a 
projednáno s komisí rozhodčích.

TTC KARLOVARSKO 2020
uvítali bychom větší počet BTM  na území Čech - máme to na Moravu nejdál ze všech  Akce v Havířově jsou  pořádány 

v rámci nedostatku pořadatelů 
ČAST

TTC MS Brno
ceny vzhledem k tomu, kolik peněz oddíl vybere a dostane často tristní. Ceny pro finále 
útěchy B???

Pro BTM jsou stanoveny 
základní ceny pro ocenění a další 
ceny jsou  v kompetenci  
pořádajícího klubu (prezentace 
pořadatele)

Union Plzeň
nemohu hodnotit



ŽEBŘÍČKOVÉ TURNAJE (ŽT)
 Vaše vyjádření k ŽT - hrací systém, nominace, počet účastníků, termíny, ponechat, změnit apod.

KST Apollo Ústí nad Labem
ponechat
KST Nový Jičín
ponechat
SF SKK El Nino Praha 
dle možnosti termínů
SK Dobré
Před MČR dobrá příprava, klidně ponechat, ale pro všechny kategorie.
SK Štětí 
Více turnajů v Čechách
SKST Chodov
nedokáži se vyjádřit
Slovan KST Bohnice
ponechat
TJ Agrotec Hustopeče A
bez připomínek
TJ Mikulčice
nemám výhrad
TJ Sadská A
Nevíme
TJ Slavoj Praha
Doporučuji zařazení ŽT zpět do termínové listiny.
TJ Sokol Bor
Nemáme dostatek podkladů
TJ Sokol Děhylov
ponechat
TTC Elizza Praha
Vzhledem k tomu, že 1LM a 2LM budou opět se 14 družstvy, tak vzhledem k nedostatku termínů raději nehrát, 
poslední víkend před Vánoci je nevhodný termín na tyto akce, vhodný max na finále Českého poháru.
TTC MS Brno
asi OK
TTC SIKO ORLOVÁ A
V pořádku.
Union Plzeň
nemohu hodnotit



OSTATNÍ
Jakékoliv jiné podněty

DTJ Hradec Králové
U nás v Hradci Králové nemáme okresní soutěže a nefunguje okresní svaz. Práce 
činovníka v klubu se věnuji krátce. Zhruba 2 roky. Ale vidím to jako obrovský problém. 
Snažíme se činit nějaké konkrétní kroky na úrovni kraje. Kdyby nějak mohlo pomoci ČAST, 
byl bych moc rád.
SF SKK El Nino Praha 
Zbytečné podsouvání NTC Havířov a SKST Havířov....nejlepší reklama je dobrá práce, 
kvalita, výsledky....jinak to může mít až opačný efekt.
SK Dobré
Zajímalo by mě kolik bývalých reprezentantek dostalo v posledních dvou letech placenou 
trenérskou svazovou funkci a jaké jsou výstupy z jejich práce.  
SKST Cheb
Extraligová soutěž by měla nabízet adekvátní price money za konečné umístěnï 
účastnícïch se družstev. 
T.J. Sokol Chrudim
Tradiční problém pozdní termínové listiny. Problém je pak sehnat na jaro volnou 
tělocvičnu/halu pro krajské BTM. 
Všiml jsem si v jednom dokumentu VV ČAST větičky o málo zájemcích o pořadatelství 
MČR - pokud se toto začne řešit vždy až na přelomu roku nebo později, těžko se budou 
haly shánět. Navíc se dost často mění i termíny z prvních nástřelů. Většina hal bude 
zamluvena již rok dopředu.
Je opravdu nutné vždy čekat na mezinárodní termínovku, když i nyní dochází k souběhu 
mezinárodních a republikových akcí?

V letošním roce byly na začátku 
května zaslány nabídky na 
pořádání i pro druhou polovinu 
soutěži včetně termínů BTM. 
Termínové litiny ITTF, ETTU a 
WTT jsou docela důležité, 
nejen z hlediska mládeže, ale 
taky z hlediska dospělých. 
Nějaké termíny budou vždy 
kolidovat.

TTC Koral Tišnov
Děkujeme vedení asociace a všem činovníkům za dobrou práci.
TTC Litoměřice
Zkrácení délky zápasů v ligových soutěžích



SDĚLENÍ PRO VV
Odpovědi nejsou povinné, ale budeme rádi, když se vyjádříte k spolupráci, komunikaci s jednotlivými úseky ČAST, 
zahrnete náměty, podněty, připomínky k zlepšení apod. 

DDM Soběslav
spolupráce dobrá, bez připomínek
KST Blansko
V komunikaci problém není, z našeho hlediska bez připomínek
KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KT Praha
Zlepšit podmínky pro EL odměny pro vítěze atd.
MSK Břeclav
dobrá spolupráce
SK Dobré
Hodnocení VV v souvislosti s ligovými soutěžemi jsem popsal výše. Někteří členové asi moc utkání Extraligy žen 
neviděli, když mohli rozhodnout o jejím rozšíření a tak rapidním snížení kvality soutěže. Doporučení - co nejdříve 
učinit kroky k podpoře kvality a prezentace soutěže.  
V souvislosti s tím mě napadá, že jsem nezaregistroval výstup ze spolupráce svazu s agenturou, která zjišťovala 
mezi oddíly nejvyšších soutěží, spokojenost s komunikací s VV.
SKP Sever Ústí n.L.
spolupráce dobrá
SKST Baník Most
S výkonným výborem nejsme v bližším kontaktu, nelze tedy hodnoti
SKST Děčín
Na dobré úrovni
SKST Chodov
Opakující se problémy s komunikací. Již v mnoha případech jsme na email nedostali odpověď. Dále bychom 
očekávali větší komunikaci a sdílnost nad problémovými kauzami (kauza NTC Havířov, kauza Lebeda atd.)
Sokol Michle Praha
vše v pořádku
TJ Agrotec Hustopeče A
komunikace na skvělé úrovni, jenom pochvala
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ Sadská A
OK
TJ Sokol Bor
Spokojenost
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
Nemám připomínek s VV spolupracujeme
TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
OK
TTC Koral Tišnov
Velká spokojenost s otevřeností a informovaností o veškerém dění
TTC Litoměřice
nemám žádnou zkušenost
TTC MS Brno
raději bez připomínek
TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
Spolupráce na velmi dobré úrovni



SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE + ŘEDITEL SOUTĚŽÍ
Zhodnocení spolupráce, připomínky, doporučení, návrhy apod., pokud jste již neuvedli v 
předchozích odpovědích.

DDM Soběslav
spolupráce výborná, zejména s ředitelem soutěží
DTJ Hradec Králové
Zde chci poděkovat panu Henželovi. V sezóně jsem s ním mnohokrát něco řešil a vždy byl 
vstřícný a nápomocný. Navíc vše probíhalo rychle.
KST Blansko
Komunikace bez problémů, vždy bezproblémový přístup.
KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KT Praha
Dobrá
MH stolní tenis Ostrava
spolupráce je v pořádku
MSK Břeclav
dobrá spolupráce
SF SKK El Nino Praha 
výborná práce ředitele soutěží, děkujeme za spolupráci
SK Dobré
Vše podstatné uvedeno výše. Tady jen poděkování řediteli soutěží za průběh sezony a 
klidné řešení problémů, vyvolaných někdy jen vzájemnou nevraživostí některých zástupců 
oddílů.
SKC Zruč nad Sázavou
Zavést Play off 4 členné jakožto vyvrcholení soutěže, divácky velice atraktivní. Navíc 
poslouží jako celoroční motivace pro větší okruh družstev. V současném režimu není půl 
soutěže pro 4-5 týmů vůbec o co hrát. Náš případ je to už několikátým rokem. 

Pro větší rotaci družstev v soutěžích bychom se nebránili ani nápadům prvního 
postupujícího PŘÍMO, tři celky baráž s jedním zástupcem z vyšší soutěže o postup do 
vyšší soutěže.

Zrušit povinnost rozhodčího licence B v 3.lize anebo delegovat řízeným způsobem 
NEZÁVISLÉ ROZHODČÍ z jiných oddílů, než které se utkání účastní. Rozhodčí mnohdy 
plní jen funkci hlasatele a zapisovatele. Je závislý a nic neřeší z absolutní většiny je jen 
formální. 

Termínová listina by měla být pravidelná po 2 týdnech, turnaje mládeže by se ji měly 
přizpůsobovat a evropským turnajům mládeže by se už vůbec neměla přizpůsobovat. 
Mládež má velkou možnost vytížení různých soutěží, defacto kvůli 5 mládežníkům 
dospělí, který mají směny o víkendu pravidelné se nemohou účastnit jediných akcí, na 
které můžou - soutěže mužů.
SKP Sever Ústí n.L.
naprosto v pohodě
SKST Baník Most
Kvituji e-mailové zasílání zpráv ředitelem soutěže s odkazy na další témata. 
SKST Děčín
Výborně řízené soutěže, perfektní informovanost, moc děkujeme
SKST Havířov
perfektní spolupráce s ředitel soutěží
SKST Cheb
Velmi dobrá spolupráce s ředitelem soutěží p. Henželem.
SKST Chodov
bez závad
SKST Vlašim
výborná spolupráce
Slovan KST Bohnice
Spolupráce probíhala bez připomínek = rychle, věcně
Sokol Hořovice A
Připomínka: oddíly startující ve 3.lize jsou finančně znevýhodnění oproti oddílům ve 
vyšších soutěžích. Mají povinnost zajistit rozhodčího licence B ,který má nárok na finanční 
odměnu (500,- + cestovné), ale svaz tuto odměnu neproplácí , na rozdíl od vyšších 
soutěží. Žádáme o sjednocení tohoto pravidla pro všechny ligové soutěže.

Finanční znevýhodnění 3LM je 
zapřičíněno nedostatkem 
rozhodčích, kteří chtějí 
rozhodovat a být delegování. I 
když je hodně kritických reakcí 
na nedostatek rozhodčích v 
závislosti na delegovaní 3LM, 
zatím nikdo nepřišel s takovým 
řešením nebo radou, jak by se 
dala situace vylepšit. 

Sokol Michle Praha
V pořádku



T. J. Sokol Králův Dvůr
Spolupráce byla výborná a rád bych poděkoval řediteli soutěží za stoprocentní pomoc při 
řešení problémů.
TJ Agrotec Hustopeče A
komunikace výborná, rychlá
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ Mikulčice
viz hodnocení organizace - velká spokojenost s prací ředitele soutěží
TJ Sadská A
OK - vstřícný pan Henžel.
TJ Sokol Bor
Oceňujeme spolupráci s ředitelem soutěží, panem Henželem, který nám v několika 
případech pomohl řešit problémy a vždy ochotně poradil
TJ Sokol Borová-Korouhev
Zařadit do ligových soutěží Play-Off/Play-Out  pro větší atraktívnost
TJ Sokol ČB A
ředitel soutěží - velmi pružná a kvalitní spolupráce
TJ Sokol Děhylov
výborná spolupráce s STK a vedení soutěže
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
K STK + řediteli soutěží není připomínek. TJ Sokol si váží práce ředitele soutěží, je super, 
vstřícná a není připomínek.
TJ Sokol Stodůlky
spolupráce je dobrá
TJ Sokol Vodňany
Absolovování školení typu ,, základy komunikace a naslouchání “👍👍
TJ Šanov
Zlepšit komunikaci k ligovým týmům zejména v oblasti upozorňování a řešení 
dlouhodobých a známých nedostatků, které se každý rok opakují (zajištění rozhodčích, 
trenérů atd.) Jelikož včasné upozornění a možnost nápravy je vždy pro obě strany lepší, 
než odkazování na  "směrnice" a následné razantní finanční postihy ze strany ČAST. 
Dlouhodobé nedodržování některých podmínek ČAST u ligových týmů totiž není špatnou 
vizitkou pouze oddílů, ale zejména ČAST, která není schopna vytvořit pro oddíly 
dlouhodobě takové podmínky, které by přispěly k snadnějšímu naplňování cílů a 
požadavků, které si ČAST sama zadala.

Se zlepšením komunikace 
směrem k oddílů souhlasíme a 
snažíme se tuto komunikaci 
zlepšovat, bohužel stejný 
problém je i v oddílech (ne ve 
všech), nepředávají si obdržené 
informace nebo spoléhají jeden 
na druhého, že to vyřídí. 
Souhlasíme, že částečnou vinu 
má i ČAST, a to tím, že do 
soutěží přijme družtva, která 
opakovaně podmínky neplní. 

TJ Tatran KRPA Hostinné
Děkuji řediteli soutěže za spolupráci v průběhu letošního ročníku.
TJ Tatran Sedlčany
Komunikace s ředitelem soutěží bez problémů. 
TJ Tesla Pardubice
Ve 3. lize mužů skupiny C nastupují za Sokol Borová "A" hráči David Marek a Valerij 
Rakov, kteří ZÁROVEŇ figurují na soupisce v německé Oberlize za tým SV Salamander 
Kornwestheim. Podle našeho výkladu soutěžního řádu se domníváme, že hráči figurující 
na základu soupisky týmu v zahraniční soutěži, by neměli hrát v českých soutěžích.

Po přestupu ani jeden z 
uvedených hráčů nehrál v 
Německu soutěž. Informace o 
zapsání na soupisku v ČR byla 
poslána na Německý svaz. ČAST 
nemá možnos ovlivnit odstranění 
hráčů ze soupisek v zahraničních 
klubech. Dle SŘ nesmí být 
aktivním hráčem zahraničního 
klubu.

TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
Ok
super!
TTC Elizza Praha
Chválím ŘS, když je potřeba s něčím poradit, pomoci, schválit, tak bez problémů a včas 
reaguje.
TTC KARLOVARSKO 2020
oceňujeme přehledný informační servis ředitele soutěže



TTC Koral Tišnov
Spokojenost
TTC Litoměřice
jednoznačné zlepšení komunikace a organizace ředitele soutěží oproti předchozímu 
řediteli
TTC MS Brno
Ředitel v pořádku, odvádí dobrou práci
TTC Ostrava Poruba
Nelíbí se nám povinnost každého oddílu mít aktivní mládež. My konkrétně jsme malý klub, 
jenž nemá ani svou hernu a hrajeme v pronájmu 2 x týdně + zápasy. 

Jednou z podmínek pro přijetí do 
soutěží ČAST je mít aktivní 
mládež. Kluby, které mají mládež 
vynákladají daleko větší 
prostředky než jsou udělované 
pokuty za chybějící mládež. 

TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
V pořádku



KOMISE MLÁDEŽE
Zhodnocení spolupráce, připomínky, sdělení, návrhy. Systém BTM ČR a vyhodnocení 
aktivní mládeže je uvedené v samostatné sekci.

KST Blansko
Bez připomínek.
Líbila se mi nominace na BTM ČR z krajských svazů.
KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KST Nový Jičín
Kladné hodnotíme rychlé zveřejňování výsledků v MSK včetně ČAST u všech bodovaček.

KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
ŽÁDÁM: Zrušení omezení počtu mladých hráčů na republikových turnajích, pokud tomu z 
nařízení vlády nebude jinak.

Důvodem byl COVID 19 a snaha 
zkvalitnit účast na BTM

MSK Břeclav
dobrá spolupráce
SK Dobré
Nemám zvláštní připomínky, problémy řešíme operativně.
SKP Sever Ústí n.L.
Pro podporu postmládeže bych doporučil střídavý start do 23 let.
SKST Baník Most
Neznáme práci komise
SKST Děčín
bez připomínek dobrá spolupráce
SKST Chodov
neprůhledné hodnotící kritérium pro zavedení do OTM - přestože fungujeme naprosto 
stejně 10 let, tak 4x jsme na OTM dosáhli, nyní ne. S ohledem na systém BTM a covid, 
nemůže být postavení hráčů na republikovém žebříčku jediné kritérium. V činnosti KM 
tak spatřuji klientelizmus, na který jsem upozornil písemně k rukám paní Valentové a 
obávám se, že tímto způsobem brzy dohoníme "fotbalové bafuňáře". 

Písemně již bylo zasláno 
vyrozumění oddílu od paní 
předsedkyně.

Sokol Michle Praha
V pořádku
T.J. Sokol Chrudim
viz BTM
TJ Agrotec Hustopeče A
bez připomínek, výborná komunikace
TJ AVIA Čakovice
systém omezení počtu se nám nelíbí řešeno zápis komise z 27.5.2022.
TJ Sadská A
OK
TJ Sokol Bor
spokojeni, bez výhrad
TJ Sokol Borová-Korouhev
Nevystavovat pokuty za mládež Je součástí soutěžního řádu. 

Nepříšluší komisi mládeže.
TJ Sokol Děhylov
bezproblémová spolupráce
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
Aktivita z naší strany je splněna viz BTM ČR. Jako pořadatel BTM ČR jsem pro návrat k 
původnímu systému, neboť mnohokrát se nenaplnil turnaj B, anebo turnaj B otevřít v 
přihlašování pro další účastníky z řad Krajských soutěží mládeže (například v kategorii je 
hodnocen do 20 místa a tak těmto hráčům umožnit starty) 

řešeno zápis komise z 27.5.2022.

TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
Snížit počet požadované účasti na turnajích mládeže, aby byl mládežník uznaný za 
aktivního.

Je součástí soutěžního řádu. 
Nepříšluší komisi mládeže.

TJ Šanov
Jasná výzva: Zrušit povinnost "aktivní mládeže"! Je součástí soutěžního řádu. 

Nepříšluší komisi mládeže.
TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
OK
TTC Elizza Praha
Připomínka k webu mládeže: na stránkách v sekci mládež by měly být zřetelně oddělené 
zápisy KM a dokumenty typu metodika žebříčku, rozpis BTM aj., které by měly být 
dostupné bez větší námahy k hledání a po celou sezónu.
Dále by KM měla vydat postupový klíč na MČR před sezónou (v září) a zveřejnit jej, aby 
případně své nominační kritéria zveřejnily i kraje.

Již vloženo i kolonka KM ostatní. 
Systém na MČR bude vydán před 
sezónou.

TTC Litoměřice
nemám žádnou zkušenost
TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
nemohu hodnotit



TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE
Zhodnocení spolupráce, připomínky, sdělení, návrhy ke školením, trenérům, vyhodnocování 
trenérů apod. 

DTJ Hradec Králové
V prosinci 2021 jsem absolvoval školení trenéra C. Je skvělé jak nyní probíhá. Díky 
garantovi Alešovi Svitákovi jsme si s kolegy odnesly řadu tipů, které nyní používáme při 
práci s mládeží a vidíme, že fungují.
KST Blansko
Bez připomínek.
Pravidelně se účastníme doškolení trenérů lic. B
KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KST Nový Jičín
Klubu se daří spolupracovat se střediskovými trenéry z KST Ostrava i SKST Havířov 
(např.při výběru talentů M.Ščibrániová apod.)
Klub aktivně spolupracuje s trenérem mládeže Tomášem Janáskem...
KT Praha
Snad dobrá
MH stolní tenis Ostrava
spolupráce je na výborné úrovni
MSK Břeclav
dobrá spolupráce
SK Dobré
Nemám zvláštní připomínky, problémy řešíme operativně.
SKST Baník Most
Neznáme práci komise
SKST Chodov
nemám co bych dodal, snad jen, že očekáváná časová dotace pro získání trenérské 
licence C, odradí případné zájemce. 

Zatím se žádné časové dotace 
nenavyšovaly, doporučení ČOV o 
navýšení směřuje do praxe, nemělo 
by trenéry odradit, aspoň na ty, 
kteří mají zájem se něco nového 
dovědět

Slovan KST Bohnice
Školení zájemců o licenci trenérů z řad členů našeho klubu  proběhla. Odrazující je, dle 
naší zkušenosti, navýšení rozsahu pro školení na C. U licencí B vidíme potřebu sjednotit 
váhu těchto licencí, směrem k získání živnosti vázané, u trenérů, kteří licenci získali dříve ( 
bez FTVS). Jedná se o autoritu ČAST směrem k Živnostenskému úřadu

viz předchozí odpověď. ČAST 
připravuje vlastní akreditaci u 
MŠMT pro vzdělávání trenérů.

Sokol Michle Praha
V pořádku
T.J. Sokol Chrudim
zvážit formy doškolení i formou online (Teams apod.); uznávat doškolení trenérům lic B 
(tuto licenci), pokud školí trenéry C

Budeme uvažovat o úpravu 
Směrnice ohledně uznání lektorské 
činnosti u C licence

TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ Sokol Bor
spokojeni, bez výhrad
TJ Sokol Borová-Korouhev
k čemu je :
 A-trenér u extralig ?
B-trenér u lig ? Naši nejvyšší soutěž lze považovat 

za součást vrcholového stolního 
tenisu, kde by s hráči měli pracovat 
kvalifikovaní a vzdělaní trenéři A 
licence. Je to tak ve všech 
ostatních sportech. Obdobné je to u 
ostatních ligových soutěží, které 
spadají do oblasti výkonnostního a 
vrcholového sportu na požadavek 
trenéra B licence



TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
Trenéři TJ Sokol Jaroměř Josefov 2 si prodloužil platnost trenérské licence. Proběhlo 
školení ke střediskům a HBO. Dle sdělení trenérů VELMI DOBRÉ
TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
Vylepšovat metodický web, zaměřit se na vzorová videa z tréninků mládeže - základy, 
rozvoj pohybových aktivit, technika. 

Dobrý námět, v rámci TMK jsme 
už tuto problematiku řešili, 
připravujeme metodický web v 
tomto směru doplnit

TJ Sokol Stodůlky
jsme pro zrušení povinnosti mít trenéra licence B - není dostupné školení pro každého - 
náš zástupce oddílu byl odmítnut, že je málo míst a není perspektivní (Jak tedy máme 
dodržet podmínku, když nám není umožněno jí dosáhnout?) 

Rozhořčení klubu chápu. Jednalo 
se o mimořádnou situaci při 
minulém běhu B licence, kdy jsme 
museli vzhledem k velkému počtu 
přihlášených přistoupit k 
výběrovému řízení. Na naši 
omluvu bych chtěla uvést, že pan 
Zdeněk Hák v přihlášce neuvedl, 
že je trenérem ligového družstva, 
ale asistentem u mládeže 6-15 let 
bez udání úrovně soutěže. 
Doporučuji podat si opakovaně 
přihlášku do nového běhu studia, 
kde budou při případném výběru 
požadavky klubu zohledněny.

TJ Šanov
Více zpřístupnit a informovat o školeních trenérů a alespoň trochu motivovat uchazeče do 
této činnosti pozitivně, nikoliv pouze negativně tím, že ligový oddíl bez licence trenéra platí 
pokuty.

Na zlepšení informovanosti 
pracujeme ve spolupráci s mediální 
komisí, o pozitivní motivaci se 
snažíme např. tím, že při 
posledním běhu B licence jsme 
úspěšným trenérům vraceli 
účastnický poplatek ve výši 5000,-
Kč.



TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
Ok
TTC Elizza Praha
Školení licence C by měla nově zajišťovat TMK a ne kraje, kraje by max mohly pomoci s 
praktickou částí, např. zajištění KCTM. Dále by bylo vhodné umožnit účastníkům se zvlášť 
přihlásit na teoretickou část školení (ta by stačila např. 4x do roka (2x Morava, 2x Čechy) a 
zvlášť na praktickou část (ta by mohla být klidně vícekrát) s podmínkou např. absolvování 
praktické části až po teoretické max do 365 dní. Takhle by to pro uchazeče bylo snažší - 
není nutné mít volno po oba naplánované víkendy.

O tom, že školení C licence, 
evidenci a správu trenérů této 
úrovně budou prvádět krajské 
svazy rozhodlo hlasování před cca 
10 lety, kdy se kraje většinou 
rozhodly pro tuto variantu. TMK 
ČAST do procesu vzdělávání 
vstoupila v uplynulé sezóně ve 
snaze sjednotit úroveň školení v 
jednotlivých krajích tím, že 
dotujeme činnost garanta školení, 
který zajišťuje praktickou výuku a 
vyhodnocuje zkušební požadavky. 
O Vašem návrhu k dalším změnám 
budeme se zástupci krajů v 
budoucnosti jednat. 

TTC Litoměřice
nemám žádnou zkušenost
TTC MS Brno
špatná podpora začínajících trenérů, nevhodní školící trenéři... Myslím že na úroveň školení v Jm 

kraji, které organizuje A.Srna jsou 
vesměs pozitivní reakce. Žádám o 
konkretizaci této kritiky.

TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
V pořádku



KOMISE ROZHODČÍCH
 Zhodnocení spolupráce, připomínky, sdělení, návrhy k rozhodčím, delegacím, vyhodnocení 
rozhodčích apod. 

DDM Soběslav
činnost komise rozhodčích hodnotíme jako velmi dobrou. Přivítali bychom úhradu nákladů 
na rozhodčí ve 3. lize.
KST Blansko
Vše fungovalo bez problémů. 
Do budoucna se zamyslet nad možností proplácení rozhodčích přímo z financí ČAST. 
(Oddílům by pak odpadla starost navíc a také administrativa - v minulosti se pak stejně 
náklady za rozhodčí proplácely z ČAST).
KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KST Nový Jičín
Bez připomínek....podařilo se získat další 2 adepty pro rozhodování u stolu lic.C
MSK Břeclav
dobrá spolupráce
SK Dobré
Nerovnoměrné rozdělení delegací rozhodčích na naše domácí utkání a ignorace naší 
vlastní rozhodčí pro delegace na 1 a 2 ligu žen. V té souvislosti opět jako loni delegace 
rozhodčího, který neumí s tabletem ani s programem, ale vyúčtování si přiveze připravené. 

SKC Zruč nad Sázavou
Zrušit povinnost rozhodčího licence B v 3.lize anebo delegovat řízeným způsobem 
NEZÁVISLÉ ROZHODČÍ z jiných oddílů, než které se utkání účastní. Rozhodčí mnohdy 
plní jen funkci hlasatele a zapisovatele. Je závislý a nic neřeší z absolutní většiny je jen 
formální.
SKP Sever Ústí n.L.
Myslím si, že rozhodčí s licencí je sám sebou zárukou nestrannosti. Nevidím důvod 
nedelegovat rozhodčí z domácího klubu. Po klubech je vyžadováno mít tyto rozhodčí, pod 
pokutou a potom nesmí být delegováni. Nelogické.
SKST Baník Most
Neznáme práci komise
SKST Havířov
zvážit povinnost kvalifikovaných rozhodčích u stolu v ligových soutěžích - čím dal větší 
problém zajistit   
SKST Chodov
voláme po sjednocení úboru pro rozhodčí 
Slovan KST Bohnice
Bez připomínek. Delegace vrchních rozhodčích na všechna ligová utkání 
Sokol Michle Praha
bez problémů
T. J. Sokol Králův Dvůr
Chápu, že je potřeba soutěže řídit, ale aktivních rozhodčích je málo. Nemyslím, že u stolu 
rozhodčí C má o mnoho větší váhu než jakýkoli průměrný hráč. Většina oddílů má velký 
problém s tím, aby tam někdo vůbec přišel, protože každý spíš chce hrát, než aby 2-3 
hodiny někde seděl. Pro menší oddíly je to boj o přežití a pokuty tomu moc nepomohou.

T.J. Sokol Chrudim
zvážit formy doškolení i formou online (Teams apod.)
TJ Agrotec Hustopeče A
komunikace výborná
TJ AŠ Mladá Boleslav
Větší motivace pro mladší rozhodčí.
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ Holásky A
Jsme brněnským oddílem a vadí mě delegace mimobrněnských rozhodčích, kterým se 
musí proplácet cesta - zbytečné utrácení financí.
TJ Jiskra Heřmanův Městec
Dle zkušenosti a podle zpráv ředitele soutěží mělo a má mnoho družstev 2 a 3 ligy problém 
se zajistěním rozhodčích/rozhodčích ke stolu. Řešením by mohlo být zvýšeni příspěvku na 
čínnost rozhodčích - případně povolit hráčům aby rozhodčí byli sami - nutná licence. 



TJ Sadská A
Hlavní rozhodčí - umožnit licenci C.
TJ Sokol Bor
Spokojeni, bez výhrad
TJ Sokol Borová-Korouhev
Na ligové zápasy  zajišťuje-deleguje rozhodčí ČAST (náklady na rozhodčí je další otázka)

TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
S nasazením rozhodčích na ligová utkání taktéž taktéž není žádných připomínek. Jedná se 
o práci které nebude nikdy dobře zhodnocena.  
TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
Povinnost ligových týmů mít 2 rozhodčí lic. B je zbytečné. Myslíme, že je dostatečný počet 
jeden aktivní rozhodčí. Pokud tedy družstvo splní povinnost řízení domácích utkání 
licencovaným rozhodčím, nemělo by platit pokuty.
TJ Sokol Stodůlky
jsme pro zrušení povinnosti mít dva vrchní rozhodčí - stačil by jeden
TJ Sokol Studená I.
Konečně se povedla vyrobit trička pro rozhodčí- rozhodně pochvala
TJ Šanov
 Základním smyslem existence této komise je podle našeho názoru zajištění dostatečného 
počtu kvalifikovaných rozhodčích pro ligová utkání. Skutečnost je ovšem taková, že za 
poslední roky je rozhodčích čím dál méně a jejich kvalita je často tristní. Z těchto faktů 
vyplývá, že tato komise je úplně zbytečná (jelikož neplní svoji základní funkci) a v rámci 
úspor by se mohla zrušit, nebo by vedení ČAST mělo razantně změnit fungování této 
komise.
Návrhy řešení jsou následující:
 - zatraktivnění práce rozhodčího na všech úrovních
 - zatraktivnění a zlepšení dostupnosti jednotlivých školení pro získání licence (zejména C).
 - větší snaha KR o výchovu a nabírání nových rozhodčích, jelikož dosavadní systém KR 
založený na logice "ať si oddíly vše zařídí a my bez špetky odpovědnosti jen rozdáme 
pokuty, pokud se tak nestane" evidentně nefunguje.

TJ Tatran Sedlčany
Jen nařizuje a pokutuje. Na končící licence nikdo neupozorňuje (vše děláme v našem 
volném čase...). Nikoho ani nenapadlo prodloužit licence alespoň o jednu sezonu kvůli 
Covid.
TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
Ok
super!
TTC Elizza Praha
Přidat do dotazníku, zda rozhodčí zvládá rozhodovat 2 zápasy současně a umožnit 
oddílům, které dvojzápasy hrají, aby jim bylo umožněno zažádat o delegaci pouze 
takových rozhodčích, kteří to zvládají.
TTC Koral Tišnov
Obecně je problém s věkem rozhodčích, ale je jasné, že je to těžko řešitelné. 
Doporučujeme zvážit povinnost mít ve 3. lize rozhodčí u stolu s licencí.
TTC Kovářov
Považujeme udělené pokuty za nezajištění dvou rozhodčích lic. B za nepřiměřeně vysoké

TTC Litoměřice
nemám žádnou zkušenost
TTC MS Brno
v pořádku
TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
zrušil bych povinnost u rozhodčí u stolu v nižších ligových soutěží povinnost rozhodcovské 
licence



MEDIÁLNÍ KOMISE
Zhodnocení spolupráce, připomínky, sdělení, návrhy k aktivitám MK ČAST - pingcast, tv utkáním, facebook, webové 
stránky, medializace stolního tenisu apod. 

DTJ Hradec Králové
Neberte to prosím jako kritiku. Ale myslím, že web ping-pong.cz by měl být primárně tvořen pro stolní tenisty. To je 
nejen dle mého názoru cílová skupina. Nový web toto bohužel nereflektuje. Na druhou stranu nové logo funguje 
dobře a například TV přenosy jsou vynikající.
KST Blansko
Pingcast pravidelně sleduji a moc se mi to líbí!! Budu rád, když se bude pokračovat.
TV utkání také sleduji a budu rád, když bude ponecháno.
KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KST Nový Jičín
Obrovské zlepšení v popularitě pinčesu díky novým webovým stránkám, FB apod., což má pozitivní vliv na nábor 
mládeže.
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Skvělé.
KT Praha
 Dobrá
MSK Břeclav
kladně hodnotím novou vizualizaci včetně loga
SF SKK El Nino Praha 
Vyhodnocování všech projektů, zpětná vazba, příbytek-úbytek nových členů...hlavně mládeže, hledání mládých 
novinářů, kteří si rozdělí různé rubriky wtt..bundesliga...atd
SK Dobré
Na vlastní spolupráci nemám co hodnotit - žádná nebyla. Co probíhá na webu a sítích registruji, ale nemám 
zpětnou vazbu od členů oddílu nebo veřejnosti. 
SKC Zruč nad Sázavou
Komise mediální v poslední době dosáhla jednoznačně největšího pokroku za poslední roky v rámci ČAST. 
Pochvala a poděkování.
SKP Sever Ústí n.L.
trochu přidat na aktuálnosti a to nemyslím jen ligové soutěže
SKST Děčín
bez připomínek, velké zlepšení práce
SKST Chodov
Přestože chybí větší úspěch u repre, který by se velmi dobře prezentoval, tak jsem toho názoru, že jejich činnost 
by mohla být aktivnější. Na nový web si člověk rychle zvyká, ovšem přehrání všech krajských dokumentů dosud 
neproběhlo.
Slovan KST Bohnice
Významně se zvýšila možnost sledovat stolní tenis na "speciálních" médiích, tedy pro ty co již stolní tenis hrají a 
nebo jsou fanoušky. Pro širší veřejnost a potenciální zájemce ve veřejnoprávních médiích je propagace minimální 
a zde vidíme rezervy
TJ Agrotec Hustopeče A
výborné, nový web, pingcast, vše super
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ Sokol Bor
spokojeni, bez výhrad
TJ Sokol Borová-Korouhev
Vrátit na ČT4 zápasy Extrlig. atraktívních zápasů, do sportovních zpráv zařazovat reportáže z ligových a extzralig. 
zápasů
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
K mediální komisi pouze by se měla zaměřit více k BTM mládeže.
TJ SOKOL Mnichovo Hradiště
kvitujeme výrazné zlepšení medializace stolního tenisu, především v ČT.
TJ Sokol Vodňany
Velké zlepšení propagace 👍👍
TJ Šanov
Dokud se stolní tenis nebude pravidelně objevovat na sportovním kanálu veřejnoprávní televize, tak tato komise 
nemůže dobře plnit svoji funkci.
TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
Ok



TTC Koral Tišnov
Velká pochvala!
TTC Kovářov
Nové webové stránky vizuálně hezké, ale problematické z hlediska praktického hledání informací
TTC Litoměřice
nemám žádnou zkušenost
TTC MS Brno
asi ok
TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
medializace stolního tenisu není dostatečná, ale chápu, že je to těžké



REGISTRAČNÍ A INFORMAČNÍ KOMISE
Zhodnocení spolupráce, připomínky, sdělení, návrhy k registracím, přestupům, informačnímu 
systému STIS, REGISTR apod. 

KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KT Praha
Dobrá
MSK Břeclav
v pořádku
SK Dobré
Nemám zvláštní připomínky, problémy řešíme operativně.
SKC Zruč nad Sázavou
žádné
SKP Sever Ústí n.L.
pokusit se zajistit naprosto spolehlivý systém 

Připouštíme, že někdy jsou 
problémy s potvrzováním, ale 90% 
je zaviněno chybným zadáním

SKST Chodov
bez závad, jen se nám líbila u starého webu funkcionalita o počtu zobrazení u nahraných 
dokumentů. Nový web to neumí. 

Předáme informaci mediální 
komisi, která má nastarosti webové 
stránky ČAST.

Slovan KST Bohnice
Vstřícná, rychlá. Sem tam STIS nefunkční, pomalý. Nový vzhled je otázkou vkusu nicméně 
je možné jej označit za vyhovující. Opakovaně navrhujeme zavést možnost střídavého 
startu bez omezení věku ( např. u dospělých, kteří přes týden pracují mimo trvalé bydliště 
a na víkendy se vrací domů)

S pomalosti STISu souhlasíme a 
pracuje se na zrychlení. SS pro 
dospělé je ojedinělý návrh, musel 
by být schválen Konferencí.

T. J. Sokol Králův Dvůr
Věčná škoda, že jsme v sezóně nezapojili ukrajinské hráčky na výjimku.
T.J. Sokol Chrudim
obtíže se řeší průběžně
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ Sadská A
OK
TJ Sokol Bor
spokojeni, bez výhrad
TJ Sokol Borová-Korouhev
Zjednodušit administrativu 
- 1. Proč výmněna foto u dospělých (u OP nebo Řp  platí 15-20 let), 
- 2. Proč se měnil vzhled stránek (něco to stálo a výsledek ????)

TJ Sokol Vodňany
OK 
TJ Šanov
Registr, přestupy atd. fungují dobře, oproti minulosti posun vpřed, dobrá práce.
TJ Tesla Pardubice
Ve 3. lize mužů skupiny C nastupují za Sokol Borová "A" hráči David Marek a Valerij 
Rakov, kteří ZÁROVEŇ figurují na soupisce v německé Oberlize za tým SV Salamander 
Kornwestheim. Podle našeho výkladu soutěžního řádu se domníváme, že hráči figurující 
na základu soupisky týmu v zahraniční soutěži, by neměli hrát v českých soutěžích.

U obou hráčů byl návrat do soutěží 
ČAST hlášen na německý svaz, víc 
dělat nemůžeme. V čl. 334.01 je 
uvedeno, že nesmějí být aktivními 
hráči, což nebyli.

TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
OK
TTC Elizza Praha
Připomínka za kraj: potřebovali bychom stáhnout žebříček úspěšnosti STR za celý kraj 
(přes 1000 hráčů) pro žebříčky, omezení na 200 nepomůže a stahovat žebříček po 
jednotlivých soutěžích není vhodné. Dále bylo by možno zapracovat i podle původní 
metodiky hodnocení STRtrend, které pro nás bylo při tvorbě žebříčku nejrelevantnější.

V době dotazu bylo možné 
stáhnout jen 200 hráčů, nyní již se 
stahují všichni hráči dle 
mateřského oddílu. Trend se vracet 
nebude.



TTC Litoměřice
je fajn potvrzovat zápasy online
TTC MS Brno
asi ok
TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
STIS je na vysoké úrovni, zapracoval bych na statistikách EloST, je to vynikající nástroj na 
hodnocení jednotlivých hráčů - měli by se z něho dělat oficiální žebříčky

ELOST je soukromý server, 
obdobné podmínky tvorby 
žebříčků jsou nyní zapracované do 
IS ČAST pod názvem STR. STR 
se bude dále rozšiřovat, ale 
oficiální žebříčky ČR nelze zatím 
tvořit kvůli hráčům hrajících v 
zahraničí.



KOMISE VRCHOLOVÉHO SPORTU
Zhodnocení spolupráce, připomínky, sdělení, návrhy apod. 

KST Dolní Němčí A
spokojenost, bez připomínek a návrhů
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Nepřísluší mi hodnotit.
KT Praha
Netroufnu si hodnotit 
SF SKK El Nino Praha 
Zapojení do KVS nejlepších reprezentantů minulosti(Orlowski, Panský, Korbel, 
Hrachová)...oni uměli vítězit!!!...vždy je dobré znát jejich názor 

Dříve byl v KVS Petr Korbel, nyní 
je např. Iveta Vacenovská

SK Dobré
V některých případech jsem neměl dostatečné a hlavně včasné informace o nominacích 
členů oddílu na reprezentační akce. Platí o nejen u dospělých ale i u mládeže. Stále se 
musím připomínat u těch reprezentačních trenérů, kteří komunikují pouze s rodiči a 
nedávají oddílu na vědomí, kdy reprezentanti nebudou pro oddílové akce k dispozici.

Tak to je spíše věc a úkol pro 
trenéry repre družstev než pro KVS

SKST Chodov
nedokáži se vyjádřit, snad jen se pokusit o zlepšení přechodu juniorských hráčů v repre 
úrovni do seniorských soutěží. 
Sokol Michle Praha
V pořádku
TJ Agrotec Hustopeče A
bez připomínek
TJ AVIA Čakovice
vše v pořádku
TJ Sokol Bor
spokojeni, bez výhrad
TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2
Toto jde zatím mimo nás.
TJ Sokol Vodňany
OK 
TTC Bělá pod Bezdězem
celková spokojenost
TTC Brandýs n/L
Ok
TTC Litoměřice
nemám žádnou zkušenost
TTC MS Brno
raději bez připomínek
TTC SIKO ORLOVÁ A
Dobrá spolupráce.
Union Plzeň
nelíbí se mi krátký formát extraligy Není záležitost KVS. EL kluby si 

systém určují sami na VH APK.
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